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fl dán tehén
Olvastál? ? Dániában tízennégyezer tehenet le akarnak ölni s a disznók elé akarják
vetni húsúkat, hogy a dán vaj- és tejtermék
tulprodukciójának véget vessenek. Németország a tojásra, vajra és tejtermékekre olyan
vámtarifát állított fel, hogy Dánia kivitelét
megakadályozta vele. Anglia is kevesebb va* t és kevesebb sajtot vesz át, mint eddig.

g

ánia két legnagyobb piaca elromlott s az
ostoba, könnyelmű, tékozló dán tehenek nem
alkalmazkodnak sem a világpolitikai válsághoz, sem az emberek tudatlanságához. Ezek
az ostoba tehenek tovább is ontják magukból
a tejet, ezt a meleg, ízes, zsíros, tápláló, ízre,
táperőre, emészthetőségre, gyerekeknek, betegeknek és öregeknek táplálására egyformán
kitűnő anyagot Egy évszázadig tartott, amig
az emberi szorgalom, leleményesség, találékonyság, kitartás és szaktudás ki tudta tenyészteni ezt a pompás fajtát, a bő és zsíros
tejü dán tehenet s most el kell pusztulniok
ezerszámra, mert tovább is ontják magukból
a tejet, mert beléjük nevelt, belőlük kitenyésztett kötelességüket tovább is teljesitik,
mert betöltik missziójukat, táplálják az embert.
A dán tehén odajutott, ahova a brazilíai
kávé, a kanadai buza s a londoni rézkarc. El
kell pusztítani felét annak, amit a civilizáció
alkotott, hogy értéket tudjanak varázsolni
abba, ami megmaradt. A dán kisgazdát az a
veszély fenyegeti, mint a brazíliai kávéültetvényest s a kanadai farmert. Az egyik tengerbe dobja a kávét, a másik gépet füt búzájával, a harmadik eléget százezer rézkarcot,
hogy a megmaradt százezerét értékesebbé
tegye s a dán paraszt most a disznók elé
dobja tehenét, hogy ne fulladjon bele tejébe.
Még emberi tápláléknak sem szabad felhasználni azt, amit generációkon keresztül
tenyésztett ki a szorgalom és a hozzáértés.
A húsát sem szabad értékesíteni, mert lenyomnák vele a dán hústermékek árát s a
hus frontján idéznék azt elő, amitől a tej
Frontján akarnak megszabadulni. A világ eddig csudájára járt a dán kisgazdának, akinek
istállójába a telefon és villany be van vezetve s súrolt cementjászolból fogyasztották a
tehenek a kalóriára kiszámított táplálékot. A
dán teheneknek magasabb
életstandardjuk
volt,^ mint némelyik ország éhező, nyomorgó
népének. A dán tehenek különb higiénikus
viszonyok között éltek, mint amilyen munkafeltételek között dolgoztak Szibéria ólombányáiban, vagy Anglia ezer méter mélységű
szénbányáiban. S most el kell pusztulniok,
mert Németország felemelte a vámot, Anglia
szükséglete kisebb lett s ők tovább is ontják
magukból a tejet. A tehénnek el kell pusztulnia, mert éppen olyan ostoba, mint az ember s nem tudja termelését a szükséglethez
képest szabályozni. Éppen ugy, mint az ember. Ha a tehénnek volna annyi esze és a
német tiltó vámokra tejhozamának csökkenésével felelne, akkor életben maradhatna.
Ha a tehénnek volna annyi esze s kevesebb
tejet adna akkor, amikor az angol fogyasztás
csökken, a tehén akkor is életben maradhatna. A tehén azonban éppen olyan ostoba,
mint az ember, az ember sem a szükséglethez szabja a termelését, hanem vadul és vakon termeli azokat a cikkeket, amiket sem
elfogyasztani, sem elhasználni nem tud. S
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eSBe a termelési anarchiába elpusztul az
ember és elpusztul a tehén.
Elpusztulni akkor, amikor nincs mit enni:
örök sorsa minden élőnek. De csak az ember
olyan ostoba, hogy elpusztuljon a bőségtől is.
Az embernek egyforma ellensége a szükség
és a bőség. A tehén nem pusztulna el attól,
hogy háromszor annyi fü és háromszor annyi
takarmány termett, mint amennyire az állatvilágnak szüksége van, de az ember — ime
a világválság, — elpusztul bele, ha több terem, mint amennyit a szükséglet kiván: A
lépfenét, a száj- és körömfájást megkaphatja
a tehénről az ember s most a gazdasági halál
baktériumát megkapta az embertől a tehén.
A világválság áldozata lesz a dán tehén is.
Persze, ha a dán tehénnek lenne
annyi
esze, hogy — tervgazdálkodást folytasson s
az általa előállított tejnek mértékét a szükséglet mértékéhez szabja, akkor a dán tehén
el tudná kerülni azt a katakombát, amire gaz-
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dáik szövetkezetei készülnek. A1 régi görögök
ökröket és teheneket áldoztak fel, amikor egyegy felbukkant igazságot akartak ünnepelni.
Azt mondják, az ökrök ezért félnek azóta is
az igazságtól. Legyilkolt dán tehenek ezreivel
most ünnepelhetik azt az igazságot is, amit
a gazdasági válság diktatúrája kényszerit az
emberiségre. M a az veszedelmes, aki produkál. Akár ember, akár tehén. Az értékes csak,
aki fogyaszt. A dán disznó értékes, mert elfogyasztja a dán tehán húsát s nem kénytelenek vele lerombolni a „legális" huskereskedelem árait. De a dán tehén veszedelmes,
mert tejet termelt. A
társadalmi rendnek
mindenki ellensége, aki termel s barátja mindenki, aki fogyaszt. A termelés halálos bűnné válik s már preventív célból is gyilkolnak:
Eddig azt hittük, hogy a csikágói vágóhíd
a világ legnagyobb vágóhídja. Tévedtünk.
A világ legnagyobb vágóhídja az emberi butaság.

Altalános nyomdászsztráik Bécsben
az előzetes cenzúra miatt

Szombaton nem jelennek meg a lapok
tudósítónk telefon jelentése.) Bécs¡1 jelentik; Az osztrák fővárosban pénteken
este váratlanul
általános nyomdászsztrájk
kezdődött, melynek következtében szombaton
reggel egyetlen egy bécsi lap sem jelenik meg.
A
nyomdászok
általános
sztrájkját
az
előzte meg, hogy a kormány a késő délutáni
órákban az u j sajtószükségrendeletre való hi-

vatkozással előzetes cenzora alá rendelte az
„Arbeiter Zeitungot" és a „Kleines Blattot".
A minisztertanács határozata
után
a,
bécsi nyomdászok rövid tanácskozást tart-1
tottak és kimondották az általános sztrájkot.
Beavatott körökben azt hiszik, hogy a sztrájk
hosszabb ideig fog tartani. A sztrájk hire politikai körökben izgalmat keltett.

Nagy Izgalom Lengyelországban
az olasz revíziós tervezet miatt
A római lengyel nagykövei visszaadta megbízatását

tudósítónk telefonjelentése.) Varsóból jelentik: A békereviziót célzó olasz tervezet határtalan izgalmat keltett egész Lengyelországban. P o t o v s z k y gróf, az újonnan'kinevezett római nagykövet pénteken visszaadta

megbízatását és kijelentette, Kogy a változott
helyzetre való tekintettel nem vállalja a római nagykövetség vezetését. Helyébe egvelőre
senkit sem neveznek ki.

Ceiartéziatláte
a Hitler-kormány

miniszteréi

Nagy Isegalom a mérsékelt
Jobboldali
körökben
Hitler diktátori
dalalma
életbelépett
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Berlinből jelentik: Casselben pénteken délután
nemzeti szocialista rohamosztagok megszállták
a városházát és elfogták a főpolgármestert. A
városháza valamennyi szociáldemokrata érzelmű tisztviselőjét „saját érdekében őrizetbe
vették."
Tegnap
feltűnő letartóztatások'
voltak. Éjszaka hüllen kezelés és sikkasztás
gyanúja miatt őrizetbe vették dr. Gerecke birodalmi biztost, aki a kormányban a munkaalkalmak megteremtésével kapcsolatos ügyeket intézte. Gereckét még Scnleicher nevezte
ki birodalmi biztossá és Hitler átvette kormányába. Letartóztatására az adott okot hogy
a birodalmi gyűlés ülése után a kormány tagjai megbízható forrásból értesülést kaptak,
amely szerint Gerecke a Városok Országos

kongresszusának elnöki minőségében salvos
mulasztásokat követett el és a rábízott pénzeket politikai célokra fordította. Gereckét kihallgatása után letartóztatták. Ugyancsak letartóztatták az állami ügyészség utasítására
Abeg volt porosz belügyi államtitkárt
A letartóztatás hire. óriási feltűnést keltett
politikai körökben, mert arra még nem volt
példa, hogy Németországban letartóztatták
volna a kormány valamelyik hivatalban l"vő
tagját.
A Tag Gerecke letartóztatásával kapcsolat-«
ban jelenti, hogy az ellene emelt vádak összefüggnek Hermes volt birodalmi miniszter letartóztatásával. Gerecke Hermes dr.-ral összeköttetésben állt különböző politikai szervezetek
utján.
Gerecke Hindenburg bizalmas embere volt.
Élénk résztvett a legutolsó elnökválasztási
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nemcsak a legjobb természetes hashajtó,
de kiöblitépj szerepénél fogva gyorsan
e l t á v o l í t j a a károa b a k t é r i u m o k a t

harcban, mint a Híndenburg-bízottság elnöke.
A német politikai világnak egvik legtevékenyebb és legismertebb tagja volt és letartóztatása példátlan izgalmat keltett a mérsékelt
jobboldali körökben, ahol látják, hogy Göring
és hivei már megkezdték a mérsékelt jobbolali front ,.felgöngyölítését" is. Nem is tartják
"itásnak, hogy Gereckét, Hindenburg bizalasát, politikai okokból tartóztatták le.
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Sewering volt belügyminisztert
H szabadlábra helyezték, de továbbra ïs a Kaságok rendelkezésére kell állania. H 1rs e h

a szervezetből.

volt porosz miniszterelnököt és G r i m m e v o l t
porosz közoktatásügyi minisztert felkérték,
hogy jelenjenek meg a porosz minisztériumban. Kihallgatásuk után szabadon bocsátották
őket.
Hindenburg este aláirta
a birodalmi gyűlés által tegnap megszavazott
felhatalmazási törvényt Ezzel a részben alkotmánymódosítás jellegű felhatalmazás, amely
korlátlan teljhatalmat ad Hitlernek, életbe lépett.

»Magyarország változatlanul kitart
rend, a béke és a nemzetközi szolidaritás mellett«
T&nezos G á b o r b e s z é d e a

MacDonald-fervezel g e n l l vtlftfóban

mdrvíus 3®. A lesnereíésl értékekeit főbizottságában ma kezdődött meg a vita MacDomnld leszerelési terveiről. A mai vitában főleg
a kis- és köw'pillamok képviselői szólaltak fel.
(Valamennyien elfpgiadták a tárgyalás alapjául
a MacDanald -tervezetet.
Tártczos Gábor magyar delegáltas a tówÉ»zó beszédet mondotta:
— A magyar kormány Ángfis mb»"«rtaretoö-

O p t i k a

kémek nemes kezdeményezését azzal a rokonszenvvel fogadta, amelyeit az méltán megérdemlői. Magyarország vezető tényezői számtalanszor kijelenítették, hogy Magyarország a rend, a
béke és a nemzetközi
szolidaritás
mellett változatlanul kitart Ennek tula jdonítható, hogy a
lefegyverzés kérdését minduntalan akadályozó
nehézségek láttára, a világ béké jét veszélyeztető jelenségek hatása alatt Magynrországon, talán erősebben érezhető voM egy mindinkább növekvő nyugtalanság, mint báliból másutt
1
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Guiílot«n
írta Móni Ferenc.
Nagy meglepetéssel olvasom, hogy a Guüllotiri-csa Iádnak őszébe jutott a becsületét keresni. Már nem a most élő GuiJlotinekét akiket nyilván senki se bántoiBt hanem a dédapjukét, aki a nevet világhíressé tette. Igaz, hogy
a világhír ez esetben olyan, hogy egy kicsit
megborzongatja az embert akkor is, ha érdekelve nincs. Hát még ha érdekelve van! Nem
lobét valami kellemes, ha az embert Nyaktiló
Józsefnek hívják és a társaságban igy mutatja
be magát és férjhez menendő lányát:
L — Nyaktiló vagyok,
ez pedig a lányom,
Nyaktiló kisasszony. Részemről a szerencse.
De ha százötven esztendeig kibírta a nevét
a Guillotine-család és nem szökött meg tőle.
most valami különös oka lehet a perújításnak.
Lehet,
hogy az ősüket érte valami sérelem,
akinek a világhírt köszönhetik. Talán valami
izgága akadémikus kent rá valamit
aki egy
eddig ismeretlen al.tát ásott ki a francia
forradalom történetéből.
Nem igen lehet pedig mór ujat
mondani
Guillotin doktorról. Sok honfitársa irt róla
könyvet s ezek mind azt állapították meg, hogy
a doktor nagyon jószándéku ember volt aki
csak az emberiség közjavát kívánta szolgálni
s magának nem kívánt semmit
Még arra se
számított, hogy a lenyaktilózottak maradékai
áldják az emlékezetéit Tudta ó azt hogy az
emberek hálátlanok.
Hivatalos írások, parlamenti jegyzőkönyvek,

*-- Azt s reményt kelti bennfknk MacDonaTd
miniszterelnök, hogy az a megállapodási tervezet, amely előttünk fekszik, nj kiindulási
pontja lesz az értekezlet munkálatainak.
Ez a tervezet remélnünk engedi a leszerelési probléma kielégítő megoldáséi Ezzel jellemezni kívántam
önök1 előtt a készségnek,
a békülékemjségnek
s
a nemzetközi
szolidaritásnak
az* a szellemét,
amelytől áthatva a magyar delegáció részt venn i óhajt az előfitünk fekvő tervezet megvitatásában.

egykorú ujságtudósítások alapján naptári pontossággal meglehetett irni Guillotin doktornak
és nagy találmányának hiteles történetét. De
a legérdekesebb adatokat mégis csak mansieur
Sámson saolgáltatta, az akkori francia közéletnek egyik legtevékenyebb hivatalos szereplője.
Sanson volt abhan a mozgalmas időben a párisi hóhér, aki nyugalomba vonulása után kiadta az emlékiratait, amelyek
mindenesetre
vaiMiak olyan szavahíhetőek, mint a többi államférfiak memoárjai. Csak természetesen sokkal érdekesebbek,
mert a hóhért
hivatása
gyakran érdekes emberekkel és érdekes pillanatokkal hozza össze.
Én régi német fordításban ismerem ezt a tanulságos könyvet s csodálom, hogy mostanában ú jra ki nem adták és le nem
fordítódták
minden müveit európai nyelvre. Az idők, amelyekben élrn szerencsések vagyunk, bizonyára
nagyon kapós olvasmányává tennék a kuíturemberiségneik.
GuüloüSn József Ignác nem valami együgyű
falusi doktor volt, hanem a párisi egyetem orvosprofesszora. Tanár volt, mielőtt orvos leirt
volna, még pedig szerzetes-tanár. Igen tanult
fej s nagyon meleg sziv. Mint pap is, mint orvos is egészen közelről láltta
az emberi gyarlóságot és az emberi nyomorúságot. A kor különben is Rousseau kora volt falun, városon és
egyúttal — a de Sade nré is. Az arisztokrata
megunta az udvar hölgyeit hazament cserkészni normandiai kastélyába és egyúttal a köszvényélt is gyógyítgatni, a törvény rendelkezései szerint Ha tetten értek egy parasztot aki

Pénteken este
megkezdődött Szegeden
a református konferencia
(A Délmagyarorszdq
munkatársától.)
Pénteken este kezdődött meg a református konferencia. Az ország minden részéből érkeztek
erre az alkalomra Szegedre, hogy résztvegyenek
a konferencia ülésein. A délutáni gyorssal érkezett meg dr. Ravasz László püspök, Benkó
Ferenc államtitkár, Szent péten} Kun Béla debreceni egyetemi
tainár és még sokan mások.
A vendégeket az állomáson Harsángi
Pál esperes és dr. Pálfy József polgármesterhelyettes üdvözölte. Dr. Ravasz László püspök az üdvözlőbeszédekre meleg hangon válaszolt.
A konferencia első ülése este 7 órakor, a városháza közgyűlési termében kezdődött A zsúfolásig megtelt teremben dr. Ravasz
László
püspök mondott megnyitó beszédet, majd Benkö István rákospalotai lelkész beszélt az igazi
•világháborúról. A vendégek ezután közös vacsorán vettek részt ma jd esti 9 órai kezdeütel
dr. Tasnády Nagy András tartott áhítatot a református templomban.
A konferencia szornhafon délelőtt Mytertódlrk. Fél 10 órakor Szabó Imre esperes tort előadást „Az Antikrisztus az ige fényében" címmel, utána dr.Vidor
János a modern kultúra
sátáni vonásairól, dr Vass Vince a magyar reformátusság bűneiről és erényeiről beszél. Dél
Után félötkor a Bethlen Gábor szobor előtt emlékünnepség lesz, dr. Máthé Elek mond Itt beszédet A konferencia délutáni ülésén Muraközg Gyula, dr. Thalg Loránd és Draskóczn
Gábor tort előadást az esti áhítatot Bakó
László
lelkész tartja.
Vasárnap délelőtt fél 11 órakor a refcnnStus
templomban nyilvános gyűlés lesz, amelyen
előszar dr. Ravasz László besaS. Előadásának
cime: „A hősies élet felé".
^
Pénteken este megkezdődött a egyetemi és
főiskolai ifjúság külön konferenciája is. amely
szombaton este folytatódik.
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agyoniüWHIte az uraság nyúljál, améit megrágna a paraszlt f á j á t az uraságnak joga volt
annyi vért vermi á paraszthói, amibe a lábát
megáztathatta. Ezft igen javalták a köszvény
ellen. Ha tehárt az uraság köszvényes volt és
tisztelte a tradíciókat akkor lábfürdőt készíttetett a jobbágy véréből. De közben, hogy a* n j
korsaelleminek ia eleget tegyen, olvasta az enciklopedistóikat és elhitte nekik, hogy milyen
szép dolog visszatérni a természethez.
GuifloÖn doktor nem ál-h*rmanista voft,
hanem igazi emberbarát Ha már a becsületes
embereken nem tudott segíteni, legalább a halál jegyeseinek akarta
megszépíteni az élet
utolsó pillanatát Az emberkinzás művészete
igen fejlett volt európaszerte, de a legnagyobb
mesterek a franciák voltak benne. M m t m i n denben, ebben is érvényesült a gall esprit s a
felvilágosult abszolutizmus gyakorid
érzéke.
Ha kenyeret
nem tudtak adná az éheseknek,
rendeltek nekik népünnepet A más halálordítása elzsongitja az idegeke* és tecsfflapifcja a
szenvedélyeket
A doktor azonban nem értett egyet az íffllemfilozófiával és szeretett volna valamit kitalálni ez ellen az embertelenség ellen. A legilletékesebb szakemberhez
fordult Charles
Henri Sanson úrhoz, a párisi hóhérhoz, aki
nagy gyakorlattal rendelkezett és elméleti téren
is megelőzte korát. Többé-kevésbé minden hóhér filozófus, de Sanson olvasott ember is volt
s őszintén magáéivá tette a kor humánus eszméit Szívesen fogadia a doktor tervét és sok
eszmecseréit folytatott vele a. toeusebl u n liásoátvaíi.
Mert társaséletet élő ember vow a hóhér, eitt-
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Bigner törvényszéki tanácselnököt elgázolta egy motorbicikli

S

íudapesti tudósítónk telefon jelentés«.) Pénen délután a Millenium-emlékmü előtt súlyos kimenetelű motorkerékpárszerencsétlenseg történt É d e r István motorjával elgázolta
Bigner Gyula törvényszéki tanácselnököt, aki
lulyos töréseket, zuz&dásokat és agyrázkódást
szenvedett Életveszélyes állapotban beszállították a Rókus kórházba.

A 14 éves fasizmus
Róma, március 24. Az olasz harci fasiók
alapításának 14. évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyek ma fejeződtek be. Rómát elborították a nemzeti szinü lobogók és a Ducet,
meg a fasizmust ünneplő feliratok. A pártlobogók alatt felvonultak a fasiszta forradalmárok, az elesettek szülei, özvegyei és árvái, továbbá a vidéki direktóriumok képviselői, akiket hatalmas embertömeg ünnepelt.

Megnyílt
a mezőgazdasági kiállítás
Budapest március 24. A kormányzó Gömbös
miniszterelnök, Imrédy Béla, Lázár Andor, Fabínyi Tihamér és Kallay Miklós miniszterek
jelenlétében ma megnyitotta az Országos Merőgazdasági kiállítást. A kormányzó végignézte a díjnyertes tenyészállatokat, a lovas felvonulásokat és játékokat, majd megtekintette
a kiállítási csarnokot.

a »Gerle« Budapesten
Budapest március 24. A 12 ezer kilométeres
Földközi-tengeri ut után ma délelőtt érkezett
meg Budapestre a „Gerle" sportrepülőgép,
amelyet a mátyásföldi repülőtéren nagyszámú
közönség fogadott. A gép pilótáit, B á n h i d y
Antalt és B i s i t » Tibort nagy lelkesedéssel
üdvözölték.

MOZI
Belvárosi
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szombaton utoljára Johnny ellopja Európát

Széchenyi
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lyeket adott • míg
vendégei Gluck-áriákon
andalodtak el, ő a doktorral félrehúzódva tanulmányozta az európai kivégzési módszereket Persze kihagyták a barbár törököket akik
mozsárba törték a gonosztevőket s mellőzték a
muszkákat is, akik még mindég leghatásosabbnak tartották négy ló farkára kötni a latrot és
ugv szétszaggatni.
Olyan metódust szerettek
volna találind, amely a hóhér dolgát simává teszi s gyorssá és biztossá a halált Legjobbnak
látszott a gépszerkezet által ejtett bárd, amelv
tökéletlen formában többfelé megvolt s igen
szép neveket viseli
Az olaszok ugy hívták;
mannaja,
a német neve volt dolabra és az amgol volt maid, vagyis „hajadon".
Megállapodtak benne,
hogy ezt próbálják
meg tökéletessé tenni. Az érdekelt emberiség
szerencséjére a hóhér barátai közé
tartozott
egy Schmitt nevű német származású mecha
mkua is, aki szintén beleadta az eszét a tanácskozásba.
Hármuknak aztán sikerült is
megszerkeszteni a nyakíilót Kicsiben meg is
csinálták s le is nvakaztak vele egy bodzáiéibői faragott emberícét amelynek a műtét szemmelláthatóan semmi fájdalmat nem okozott.
— Eddig m á j volnánk, — dörzsölte öszsze kezeit a jó doktor, — de most már mi legyen a neve ennek a találmánynak?
— Arra még ráérünk, — gondolkozott el a
hóhér. — Inkább azt találjuk ki, hogy lehetne
ezt élatbe léptetni. Attól félek, nehéz lesz meggyőzni a hatóságokat. Az emberek rögtön elvesztik fogékonyságukat
a haladás eszméi
iránt mihelyst azok a megvalósulás stádiumáA filozófus hóhérnak igaza lett
tm lépnének.

csodálatos változna • • • A n í j v W *
rázsló friss erőt, élvezetes hangtiszta»
ságot adott, a régi rádió újjászületett
Nincs olyan elavult rádió, amelyet na
varázsolnának modern készülékké a
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Harc a szlnigazgatóválasztás előtt
(A Délmagyarország
munkatársától.) Egyre
jobban kiszélesedik a harc a szegedi színház
igazgatói állása körül. Már megindult a kortesindult a korteskedés a különböző Jelöltek érdekedé« a különböző jelöltek érdekében, a városházára garmadával érkezne!, az ajánlkozó levelek. A helyzet egyelőre teljesen bizonytalan.
A Délmagyarország munkatársa érdeklődött
dr. Pálfy Józ9ef polgármesterhelyettesnél a
szinügyl bizottság összehívásának
Időpontja
iránt. A polgármesterhelyettes a következőket
mondotta:
— A polgáf-mester úrral, aki csütörtökön Budapestre utazott és csak hétfőn érkezik viszsza, még nem tárgyaltam erről a kérdésről.
Hazaérkezése után azonnal megbeszélem vele
a dol" t és ha szükségesnek tartja, azonnal
összehívom a szinügyl bizottságot, hogy az még
a kisgyűlés szerdai előkészítő ülése é".5tt állást
foglalhasson. A magam részéről szükségesnek
tartom e szinügyi bizottság összehívását, mivel a helyzet a legutóbbi ülés óta lényegesen
megváltozott.
— Amikor ugyanis a szinügyl bizottság Sziklai Jenő meghívására tett javaslatot, dr. Jannvics Jenő neve ugyan már szóba került, de

liélet

A polgármesterhelyettes mindezeket be fogja
muita'mi a szinügyi bizottságnak és a közgyűlésnek, amely azután dönt, hogy meghlv-e valakit a szegedi szinház élére, vagy pedig az
országos pályázat kiírását rendeli el.

előli a »Hászl
Pénîclcen

elfiangxoííaJc

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Az
Ítélőtábla Skúítéty-ta nácsa eredetileg három
napra tűzte ki a „Házi Újság" perének tárgyalását, de még pénteken, az ötödik napon
se fejeződtek be. Pénteken reggel a védőbeszédekre került sor. Először a közvédő, dr. Lehel
Pál mondotta el beszédét és azt fejtegette, hogy
helytálló az elsőbiróság ítélete.
Dr. Schwarz
István Pontyik Pál felmentését kérte, majd dr. Reich Zoltán védettje felmentő Ítéletének helybenhagyását kérte a bíróságtól.
Ezután dr. Eisner Manó, Sebes László, dr.
Szepesi Imre és Strausz Sándor védője mondotta el védőbeszédét
— Az elsőbirói itélet — mondoffita — Igen

V i P ^
V n

Janovics akkor még csak mint érdeklődő szerepelt. Azóta Janovics konkrét formában jelentkezett a városnál és bejelentette,
hogy
örömmel állana a szegedi színház élére és Kolozsvárról való távozásával nem veszélyeztetné
a magyar érdeket mivel gondoskodott arról,«
hogy utána is zavartalanul folytathassa működését az erdélyi magyar színészet.
Füley-Szánthó
Endre miniszteri tanácsos, a
kultuszminisztérium színházi osztályának vezetője, akinél a város hatósága érdeklődött a
minisztérium álláspontja iránt, közölte a polgármesterhelyettessel, hogy abban az esetben^
ha magasabb szempontok nem kívánják Janovlcs erdélyi működésének folytatását, a minisztérium megnyugvással látná, ha ő kerülne
a szegedi színház élére. Abban az esetben,
ha Janovics bármilyen oknál fogva nem hagyhatná el Erdélyt, Sziklai Jenőt alkalmasnak
tartják a szegedi szin^áz vezetésére.

V - k a p u t stb.

Épületlakatos munkákat legolcsóbban készít

BARNA ENDRE
S z e g e d

a

ltfság«-per
védőbesxédelc

magas nézőjxwiton bírálta e! a HáJnyítéfioE
kérdését, de mindvégig a törvény alapján, ezért az íítélet nem helyteleniithetö. Bizonyos, hogy
ilyen ügyben kívánatos lett volna a nyomozati kihallgatások során bizalmi egyének alkalmazása, ugyanis felmerültek olyan jelenségek
a nyomozat során, amelyek a tárgyilagosság
szempontjából kifogáso»lhatéok és artekintetben
is komoly kétséget támasztanak, hogy a gyanúsítottak
minden
befolyás nélkül
tették-e
meg vallomásaikat.
Ha az elsőbiróság különös figyelemmel volt arra, hogy Ítéletét társadalmi és világnézeti
elfogultság
nélkül valónak fogadják e£ ezért csak fokozott tiszteletei
érdemel
— A poJitikai kritika — folytatta — politikusok szatirizálása a minden polgárt megillető polgári szabadság jogkörébe tartozik és ezért a vádlottakat som érheti vád. Az Országos
Ifjúsági bizottsági-csoport a szociáldemokrata pártélet teljes nyilvánossága melleit működött, tehát nem fejtett ki titkos működést.
A
vád scaerint a csoport által készített „Házi Újság" egyes közleményeiben propagativ tevékenység van Oroszország javara. Ez a felfogás

l a k a t o s , vasszerkezeti
;ál
és a c é l á r u g y á r
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Pullmann svájci sapka
P 1"70

Glüchsfhal és Trtrsa c

u. a.

íizontan téves, mert az egyoldalúan
kiszakított
mondatok sem tűrnek meg ilyen értelmezést és
nz egész lapból látható, hogy az tisztán pacifista szellemű, «amint azt az elsóbirói itélet is
megállapítja. Számos idézetet sorolt fel ezultán
a védő, amelyekkel azt
kívánja bizonyítani,
hogy a katolikus egyház is elhatározott háborúellenes propagandát folytat és pacifista cselekvést követel nue^ híveitől. Tisztában kell leölnünk azzal — fejezte be beszédét dr. Eisner —,
hogy súlyos politikum van azokban a kérdésekben! amelyekben a bíróságnak állást kell foglialnia. A szociáldemokrácia pufferként érvényesül a jobboldali és a baloldali végletek között és lényegében a polgári rend védője a forradalommsn/iel kibontakozás érdekében. Meg
vagvok győződve arról, hogy az Ítélőtábla bölcs
emelkedett«'"gél vizsgálja a bűnper adatait és
lényegében meg fogja erősíteni a törvényszék
ítéletét azzal, hogy nz ítélet felmentő
rendellceZí'r.cit

helybenhagyja.

Ezután dr. Valentiny
Ágoston, rnafd dr. Adter Dezső, mondotta el' védőbesédét, ma jd az elnök közölte, hogy a tárgyalást hétfőn folytatják.
Valószínűleg, hogy ekkor kihirdeti
ítéletiét a
bíróság.

Napfényes
meleg
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Abbáziában

Mérsékelt áron kitűnő ellátás
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n a t f Q a r hAz.
K ö z p o n t i lehfCs.
Mdetf-meiea fiz o s z o b á k b a n .

Központi
« lUtes.
Felvilágosítást nyújt:

Neu Ernő bank- és vállóiizlet

M

Építeszeit, építtetők itatjeimebe!

Villa n y »ceielétt
90»
a Magyar Mérnök éti Építős« Egylet seabv&nyal szerint legolcsóbban szerelek. — Kérjen költségvetést.
P O L L A K I M R E , T á b o r u c c o S. s z .

AZ ELŐKELŐ OTTHON
MINDEN KÉNYELMÉT
nté.a?keit Áron Jn>'

i

pompAi éptllelében.

Kivonul
a

(Budapest! tudósítónk telefonjelentése.) Tokióból jelentik: Hétfőre összehívták a koronatanácsot, hogy véglegesen kimondják Japánnak a Népszövetségből való kilépését. A koro-

Qondel éttermolbén t lefrjobb magyar él franot» konvha.
Télikort. — DélatAn és este tAnc. — Bridge. — Golf.
®k'yAgy»s szobák 6 14 P-i*. Kótigyas szobák 12 —2-" P-lg.
Egyheti lrl|es penzió (InkAe, étkezés) 100 pengd.

Hép&xöveiségböl
natanácson a mikádó aláírja a mlnisztertanács részéről előterjesztett akiratot, amelyet
azután a japán kormány elküld ft Népszóvet- j
ség főtitkári hivatalának.

IDEGENFORGALMI KILÁTÓHELY —
A VÍZTORONY TERRASZAN
(A DfllmagyarorSzág
munkatársitól)
A legutóbbi filléres vonat, amely két és félezer budapesti kirándulót hozott Szegedre, értékes tapasztalatokat biztositott Szeged idegenforgalmi hivatala számára. A filléres gyors utasait
a hivatal megbízottal kikérdezték és igy megtudták, hogy a kirándulók mit néznek meg a
legszívesebben, mi a kívánságuk, mi a panaszuk. A felvett adatok alapján Nyáry György
főigazgató, az idegenforgalmi hivatal vezetője^
most érdekes beadványt intézett a polgármesterhez. Bejelentette, hogy a kirándulók legnagyobb része valami kilátót keres Szegeden,
olyan pontot, ahonnan megláthatná a város
egész panorámáját. Erre a célra alkalmas lenne
a fogadalmi templomtorony kilátója, ide azonban egyszerre csak kevés vendéget lehet felbocsájtani és igy reggeltől estig legfeljebb öt-

„Szegednek néne../1

van

utazási Irodája.

Japán

Azt tudjuk, hogy Szeged város az adóbeszolgáltatás terén igen előkelő, a vidéki városok
között a legelső helyet foglalta el a múltban
— a jövőt illetően a vigasztalan jelent tekintve, aligha fogja pozícióját megtarthatni —,
tudjuk, mert egy bizottsági ülésen felolvasták
Vargha államtitkár kijelentését, hogy >a város költségvetési egyensúlya jól áll« és hogy
»Szeged város költségvetési egyensúlya még
most 9em beteg«, és ezekre a fiskális megállapításokra kell visszavezetnünk elhagyatottságunkat, mostoha elbánásunkat, azt a levetkőztetési processzust, amelyet évek óta folyamatba tettek és amely még korántslncs befejezve.
Azt halljuk, hogy az Inségmunkákat fedezet hiányában be kell szüntetni, mert támogatást sehonnét sem várhatunk; az pedig nagyon gyenge vigasz, hogy az OTI-székház fel«
épitése, amely már olyan régen
esedékes,
végre őszkor — valószínűleg 1933. őszén —
megkezdődik.
Ezzel szemben olvassuk: »Nagyszabású
építkszés veszt kezdetét at Idén Debrecenben.
A
városháza épitésén kivül a nagyerdei gyógyforrás környékén indul meg nagyarányú építkezés. A Borsos József műszaki főtanácsos
által készitett helyrajzi tervezet alapján a törvényhatóság gyógyszálló, honvédtiszti szanatórium, kioszk, si- és ródlipálya, stadion, stb.
építését határozta el.« *tet olvasva, érdeklődtünk e hir iránt és &A nemcsak megerősítették, de hozzáteszik, hogy ezeken az építkezéseken kívül a város a kormány által most
kapott
200000 pengő hozzájárulásával
egy uj hőforrás fúrását határozta
el.
De tekintsünk egy kissé vissza. Amikor a
szegedi pár száz mun!;ásnak kenyeret és megélhetést biztosító vasúti műhelyt Szegedről elvitték, amikor itt az erdőigazgatóságot
megszüntették, szóval amikor racionalizálták
ezeket
az Intézményeket mind Debrecenije
vitték,
vagy ott koncentrálták. S amikor a 33-as bizottság Szegednek csak könnyeket juttatott a
fizetések leszállításával s senki sem volt tekintettel a város által hozott óriási áldozatokra,
amikor hiába kértünk inségmunkákra kivételes
elbánást, akkor 600-000 pengőt juttattak Debrecennek egy strandfürdő
felépítésért.
S most,
amikor a kulturkasszát uíra racionalizálják s
az egyetemeket összébb vonják, már csak természetesnek kell találni, hogy Szeged és a szegedi egyetem az, amely, bonckés alá kerül.

száz kiránduló Juthatna fel. A városháza tornya
nem alkalmas erre a célra, mert a feljutás
kissé körülményes és veszélyes fis. A kémiai
intézet tetőterrasza viszont nem elég magas.
Nyáry György azt javasolja, hogy a város
erre a célra a víztorony
kOrbefutó
terraszát
használja fel. Ide egyszerre harminc-negyven
látogató mehet fel, tehát nagy tömegek is hozzájuthatnak. Mindössze arra van szükség, hogy
a víztorony nyitott víztartályait vagy üveggel,
vagy deszkafallal kell befödni, hogy • látogatók ne dobálhassanak szemetet az ivóvízbe.
A polgármester megbízta a mérnöki hivatalt,
hogy készitse el ugy az üvegfedél, mint a deszkafal költségvetését. Ha nem kerül túlsókba a
kérdés megoldása, akkor a polgármester rövidesen elrendeli a munkát

Hiába, >a város költségvetésének egyensúlya
jól áll, az mé? most sem beteg« és ugy látszik,
hogy ez a nagy baj. Iparkodni kell ezt a bajt
megszüntetni, ezt az egyensúlyt megbillenteni.
Pedig mily nagy Itt a nyomor és szegénység,
mily óriási a munkanélküliség és elkeseredés!
Itt a tavasz és semmilyen
munka,
építkezés,
haladás,
kilátás.
Lehetne, sőt kellene Itt ls
hőfurásokat végeztetni, bizonyos, hogy gázra
akadnánk. De mivel? Kellene életet hozni s
ezzel szemben az egyszerű Ítélőtábla koncentrálás kérdése itt - és nem Debrecenben —
majdnem legyőzhetetlen akadályokba ütközik
A város nagy elhatározás előtt áll most ls.
Terheit, adósságéit akarja, mert valószínűleg
tudja, csökkenteni. Ha figyelembe vesszük azt
a kijelentést, hogy a város szénája állítólag
még rendben van s ezt a mostoha elbánásra
reescomptáljulj, nagyon félő, ha a jelenlegi
»jó« helyzetét jobbá fogja tenni, akkor a kormányhatóság részéről még jobban fog támogatás tekintetében háttérbe TOortttatnl; bár a
semmit aligha lehet fokozniMiskolc küldöttséggel ostromolja a kormányt
s munkát kér Ml pedig várunk; várjuk a magától jövő jobb időt és közben olvassuk a
kálvinista Róma fejlődéséről szóló híradásokat
és saját nyomorúságunk láttán, önkéntelenül i j
felsóhajtunk: tu feli* Debrecen...
Gál
Mlkéa.

„IDEAL

9 9 Ideálisan fast, flsztlt
női

férffnitiákat.

Batthyány acctt

Legfinomab tavaszi férfi
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bel- és külföldi szfivetek
és bélésáruk megérkeztek és mélyen
leszállított árban kaphatók
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Szándékos emberölés gyanuia miatt
vizsgálati fogságba helyezték Bálint Kálmánt
Megvizsgálják a leónyégeíff mozlfdfó elmeállapotát
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Bálint KáImáin kazánfűtő ügyében pénteken fordulat állott be. Az ügyészség indítványt tett a
vizsgálóbíró maik és indiiltvánvában
szándékos
emberölés büntette cimén kérte
Bálint Kálmán ellen a vizsgálat elrendelését,
illetve kérte Bálint vizsgálati fogságba való
helyezését.
Egvuillal indítványt tett az ügyészség a vizsgálóbíróinak a kazánfűtőnek
elmeállapotának
megvizsgálására. Ez az utóbbi nem azért történt,
mintha az eddigi eljárás során gyanú merült
volna fel épelméjüségét illert:6ems hanem, mert
súlyos bűncselekményeknél a perrendtartás
előírja a gyanúsított elmeállapotának kőtelező
megvizsgálását.
Zomhonj
János vizsgálóbíró az ügyészség

kérelmére Bálint ellen
elrendelte
szándékos
emberölés büntette miatt a vizsgálati
fogságot.
Pénteken délelőtt maga elé vezettette a kazánfűtőt és kihirdette előtte a vizsgálaítii fogságot
elrendelő végzését, melyben Báliint
megnyugodott. A vizsgálóbíró egyúttal intézkedek, hogy
Bálint Kálmán elmeállapotát szakértők vizsgálják meg.
Ez
ízzel tehát körülbelül eldőlt az a
kérdés,
bogy az ügyészség milyen cimen fogja a bíróság elé álliíani Bálint Kálmánt. Az ügyészség szerint Bálint szándékosan
ölte meg Tóth
Ilonát
és ilyen cimen készit ellene vádiratot.
Bálinit Kálmán ügyének főtárgyalására valószínűleg április végén kerül sor.

A GRENZEREK
Irta TONELLI SÁNDOR.
A frontharcos szövetség felkérésére mult
szombaton előadást tartottam a háborúról. Azt
hiszem, az előadásomban nem volt egy szemernyi nagyképűség. Abból a tételből indultam ki, hogy az igazi frontkatonák számára,
akik legfeljebb néhányszor tíz, néhányszor
száz méternyi szakaszt láttak a legnagyobb
csatákból, a háború csak az utólagos megvilágításban lett világtörténelem. Száimukra a
háború csak egyéni élmények sorozata volt s
ezek az élmények a pillanatnyi beállítottság
szerint váltakoztak a félelmetestől és borzalmastól a humorosig és groteszkig. Egy csomó
ilyen apróságot meséltem el, részint abból
amit magam láttam és átéltem, részint amit
másoktól hallottam. Azt kell feltételeznem, hogy
ezekkel az apróságokkal közelebb férkőztem
a hallgatóimhoz, mintha stratégiát és taktikát magyaráztam volna s mintha én is beállottam volna azoknak a sorába, akik utólag
nagyon bölcsek annak megállapításában, hogy
mit nem kellett volna csinálni és mit kellett
volna csinálni és mit kellett volna másként
csinálni. Legalább is erre kell következtetnem
abból, hogy az előadás után egész gyürü vett
körül s arra kért, hogy irjam is meg, amit
elmondtam.

Kik voltak a grenzerek?
A történeteim egy része arról a horvát vadászzászlóaljról szólt, amelyikkel én is kimentem a háborúba. Tipikusan grenzer-zászlóalj
volt; érzésben, gondolkodásban, katonai mivoltában utóda azoknak a határőrvidéki csapatoknak, amelyek egészen különleges elemét alkották a régi monarchia hadseregének. Tisztjeik,
altisztjeik legnagyobb része oda'ent született,
odalent nevelkedett és hacsak háború nem
volt, nem nagyon került ki Ogulínból, Karlovácról, Petrinjából é3 a többi kis horvát garnizonból. Gyerekkoruktól fogva a német nyelvet használták, mert az volt a hadsereg és a
határőrvidéki közigazgatás nyelve, de ez a
nyelv a szájukban
szlávosan vontatottá és
éneklővé vált. Egyenruházott volt nemcsak a
külső megjelenésük, hanem a lelkük és gondolkodásuk is. Majdnem mind jó katonák voltak,
de a katonai mesterségen kívül egyéb iránt nem
nagyon volt érzékük. A mesterségükre büszkék voltak, a császár eltartotta őket s így a
vagyonszerzés vágya is rendszerint idejen volt
előttük. Műveltséget, a legszűkebb katonai körzeten túlterjedő érdeklődést keresni náluk ter-

H.B.C. vevők figyelmébe!
Schwarz Testvérek

rövid, uri és nSi divatáruházában az A . B . C. be-

vásárlási könyvecskék érvényesek.

Ajánljuk du'san felszerelt raktárunkat.
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mészetesen nem lehetett- Az Irodalma! náluk a
szolgálati szabályzat, a politikai felfogást pedig a császárszakáll képviselte. Még a kilencvenes évek végén és a kilencszázas évek elején
is meglepő volt, hogy a Karszt vidékén öreg
emberek kőré!>en mennyire el van terjedve
a császárszakáll. Ez még a régi határőrvidéknek volt a mi időnkbe belefelejtkezett emléke. A határőrtisztek körében általános volt s
onnét a későbbi sorezredek és zászlóaljak körébe is átterjedt a szlávos testvér megszólítás.

Az utónvét
A régi hadseregben száz meg száz adoma
keringett erről a különleges határőrvidéki típusról, melyeknek nagy részét nyelvi lefordíthatatlanságuk miatt nem lehet visszaadni. De
van közöttük néhány, amely más nyelvre lefordítva is, kiválóan jellemzi ezt az egyoldalú
és szük látkörü, de katonai mivoltára féktelenül büszke fajt. A legismertebb az adomák
közül az utánzóit körül forog, amelyet a hetvenes években vezettek be a postánál.
Az
egyik genzertiszt megkérdi a másikat:
— Testvér, meg tudnád mondani, ml az az
utánvét? •
— Hogyne... Tegyük
fel, neked kell egy
sapka...
— De nekem nem kell.
— Ez csak feltevés... Tegyük fel tehát, neked
kell egy sapka.
— Mondom, nem kell, van még odahaza
kettő.
— Sajnálom testvér, akkor az utánvétet nem
tudom megmagyarázni.

Második Ferenc József
A kis garnizon tiszti étkezőjében az uralkodó születésnapját ünneplik. Az őrnagy kezében tartja a poharat és befejezi a beszédét:
— És mindezek után, uraim, emelem poharamat a legfőbb hadúr, második Ferenc József
császár őfelsége egészségére. Hoch, hoch,
hoch!
A segédtiszt odasúg:
— őrnagy ur, nem második, első...
— Hallgass, nem vagyok én történetludöSi

A rangot tisztelni kell
Két genzer kapitány találkozik a nagygyakorlaton. Aki idősebbnek látszik, megszólítja
a fiatalabbat:
— Szervusz. Kamerád. Els "osztályú kapitány
vagy te, vagy második osztályú kapitány ön"?

Cordlal Medoc
A kővetkező kis történetet Pápay kabinetirodai főnők meséli el az emlékirataiban. A
béke idején a bécsi Burgban mindig egy egész
század vonult fel vártára. Ilyenkor a század-

parancsnok-kapitánynak az udvari konyháról
szervírozták az ebédet.
Egyszer a sárgahaj tókás ogulíni gyalogezred
egyik századát érte a tisztesség, hogy őrködjék a legfőbb hadúr házatája körül. Hagyomár
nyos szo' ás szerint az egy órás őrségváltás
után már ho ták is a kapitánynak az ebédet.
Természetesen nem ordenáncok, mint a tiszt!
menázsban szokás, hanem mindegyik fogást külön fehérkeztvüs inas.
Vége van az ebédnek és befejeztével megjelenik egy előkelő, pofaszakállas, zöldfrakkos ur. A melle tel« kitüntetésekkel. Baljában ezüst tálca, rajta cimeres üveg. Feszesen megáll a kapitány előtt és csak ennyit
mond:
— Cordial Medoc.
A kapitány felugrik, összecsapja a bokáját
és meghajtja magát:
- Nagyon örvendek. Hauptmann Petrovics,

N o v ó k kapitány
Ebből a fajtából való volt, de már modernizált kiadásban Nóvák kapitány. A név képzeletbeli, de az alak élő valóság. Kicsit szerette az italt, kicsit nyers volt és goromba,
de a legjobb katonák közül való volt, akiket
ismertem. Pedig nem végzett hadiiskolát és
csak a háborús előléptetések során jutott el az
őrnagyságig. Nagyszerű tájékozódó ösztöne volt
és ugy otthon volt a terepen, mint senki más.
A vezérkariakat, akik térképen keresik a patakot, mikor odahallatszik a csobogása, nem
sokra becsülte. Az erdőszéleken azonban utászok segítsége nélkül olyan nagyszerű gépfegyverállásokat tudott szerkeszteni, hogy csodájára jártak a szomszéd csapattestektől.
Ezt a kiváló katonát a háború második esztendejében idegesség cimén hazaküldték a
frontról. Vele történt ugyanis meg a híres
eset, amit utólag százan meg százan maguknak vindikáltak. Elől valami lövöldözés kezdődött, ami nem volt egészen szokatlan, mert
háború idején lövöldözni szoktak az emberek.
A divizíó azonban tudni akarta, hogy mi történik Megszólalt a tábori telefon:
- A zászlóalj trónján mért lövöldöznek?
Nóvák a világ legtermészetesebb
hang járt
felelte:
— Mert háború van.
Utána letette e kagylót. Öt nappal később
már Zágrábban pihente egy esztendei front fáradalmait. Egy este több tiszttársával és tiszti
asszonyokkal együtt vacsorázott az Arany bárányhoz
címzett kis vendéglőben.
Ez olyant

Itózlminihaionalak
nálunk a legolcsóbbak.
Tessék meggyőződni.
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egy vezérkari tiszt hozta magával, nagyon részletes, de nagyon ködös utasításokkal.
Mint
más alkalommal nagyon sok esetben, most se
tudtuk mi van előttünk. Nóvák kapitány zsebre gyűrte az instrukciókat és a következőkkel
vezette és fejezte be a tiszti megbeszélést:
— Fiuk, éjjeli támadás Pilzno ellen. A szituáció a következő. Hat tarokk van a kezünkben és mások bemondták helyettünk a pagát
ultimót. Vagy megcsináljuk, vagy nem.
A többi már nem ide tartozik. A pagát ultimó sikerült.
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GRÁCIA CIPÓÜZLET W Z R Ü t
AZ ÉLET MOZIJÁBÓL'
(Névnapi bonyodalmak)

Az alábbiakban egy gyermekemlékemet mondom el, azonban bevezetőnek idéznem kell Tömörkényt aki a József-nap
jelentőségét igy
örökíti meg el nem muló saép szavakkal:
— „József,
aki némelyek szerint ács volt,
mások szerint kőműves, ácsoknak és kőműveseknek hathatós pártfogójuk, egyúttal azonban
ndviselő szentjéül ismeri a föld népe is. Az

f

szemében József az, ald ügyel a vetésekre, a
jószágokra és elintézi azon kívánságokat,
amik az időjárásra
vonatkoznak.
Mivel az
többféle. E^yik ember száraz időt kívánna, amikor a ¡másik esőt, mert más a buza. meg más a
kopás vetemény, más a szőlő.
Itt különböző
óhajtások vannak aztán és szükséges, hogy okkal-móddal menjen a dolog. Megy is,
mert
Szent József odakint igen nagy tiszteletben van.
A kalendáriumban nincsen a nevenapja piros
betűkkel írva, azonban annak tartatik. Nincsen
ember, aki ezen a napon dologba állana, József
napján a földet szerszámmal turkálni nem szabad. Ilyenkor csönd van és ünnep.
A tanyák
csöndesek, csak délután felé hallatszik errőlarról a gyermekek éneke. Szemit Józsefet így éri
minden nevenapján a tisztelet.
Szobrot vagy
ilyesmit azonban nem állítanak neki. A »zenitek
közül az csak Flóriánnak és Jánosnak szokott
kijárni, miás körülmények között Ellenben József az ünnepi napot kapja".
Ezek után pedig jön az én dolgom.
. . . . Közeledvén József napja, nagyon KI
akadtam magamért tenni. Első elemibe járok
már, illik, hogy verssel köszöntsem az apámat.
— Tudsz te verset? — kérdeztem az anyámat.
— Kérj az iskolában.
Ki is mentem Rédl Ferenc elé és nyújtom a
panaszom.
— Két órakor gyere el a lakásomra, majd
kapsz.
Alig kaptam be az ebédet
útnak eredtem.
Délvidéki kis utcáinkon most óvakodik végig a
tavasz, meriUába* szerb lányok halovány ibolyacsoKToeskákat árulnák virágos tányéron, a
falak mentén ^«mboanak a gyerekek, — nem
érdekelt semnu, nagy feladat állt előttem, csak
mentem.
Rédl már készen várt átnyújtotta a cédulát,
amire valahonnan kiirta a verset Akrosztikon volt, így kezdődött:
'Jutalmul adja az Ép
Oltalmát
éltedre
mindétJ,
Zsarnok
but elűzzön .,,
Erre a három sorra még emlékszem, a má-

Csikós d i v a t e r n y ő
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sík kettő elenyészett. Annyi azonban bizonyos,
bogy a negyedik sor E-vel kezdődött az ötödik
pedig F-feí, különben, mi lett volna az akrosztikonnal?
Kerestem én azóta már sokszor azt a titokzatos könyvet, amelyet legutoljára Rédl tanító ur
vizitsziobájámak az asztalán láttam. A keskeny
kis Íróasztalon, ahol elhelyezkedni nehezen lehetett a nagy darab embernek, szemben a vitrinnel, ócska pokrócok során, amik százféle rongydarabból készültek. Ezekért a rongyokért eljártak bizonyos házaló asszonyok és felvállalták
a munkát Akkoriban tele volt velük minden
szegényebb háztartás. De mintha épp mostanában kezdenének megint divatba jönni!
A könyv nyomára azombam soha nem jutottam, pedig nyilván volt abban más névnapokra való vers is.
Boldogan mentem haza, gibioeltem ugyan egy
sort a gombozóknak, de mentem, amikor egyszerre csak az apáimmal talákxm magam szemben.
— Hált te hol csavarogsz? — kiáltott rám.
—- A tanító urnái voltam.
— Mi dolgod neked ilyenkor a tanítónál?
Nagyon megijedtem, csakugyan a csavargás gyanújába 69em, de akkor villámgyorsan
eszembe jutott, bogy hiszen hát tudom én magamat igazolni!
— Ezt kaptam! — szedtem elő a cédulát
Az apáim gyanutlanul elvette, elolvasta, aztán visszaadta, hamarosan meg se értette, m i
az?
—i A" te nevednapjára való, magyaráztam
meggyőzően. Benne is van, hogy József.
Mit nem adina érte az embeT, ha megmaradnának az ilyen emlék árnyalatai ís! Hogy mit
láthattam az apám arcán, — föltéve, hogy értek
akkor a megfigyeléshez.
Mikor az anyámnak elmondtam a találkozást megrémült
— Megmonditad, hogy hol voltál?
— A cédulát is megimultattam.
— Szamár vagy! Elrontottál mindent.
Azért a névnap reggelén mégis ugy tett az
apám, mintha most hallaná először az üdvözlést amelynek a szövege engem egészen elzsongitdtit Főleg a „zsarnok bú'-ba voltam szerelmes, az olyan kiadósan hangzott.
Mondom, nagyon szeretném, ha egyszer találkoznék azzal a könyvvel, amit nyilváin valami elszánt kántor állított össze. Hiányzik az
életemből az utolsó két sor. Az igazat megvallva megpróbáltam én már, hogy magam pótolom, de egyik szöveggel se voltam megelégedve,
hiába játszak velem az emlékezés homályos ördöge, hogy a zsarnok but az „Egedről" kellett
elűzni. De mi az ötödik sor első szava?
Az ilyesmiben töprengő emberre mondják:
— De sok ráérő időd van!
Pedig nincs igazuk, mert a nagyon ráérő embernek, továbbá a pihent eszünek, igen ritkán
jut valami az eszébe. Csak a folytonos forrás,
forrongás a termelő.
A másik névnapi eset két hónappal később
kövatkezett eL

íU t .

Feketesas ucca 21. szám.

Specialista puha. félkemény éf kemény pallérokban. —
Kispipa-lé\e Zágrábban. Az őrnagyságát ünnepelték. Nóvák elérzékenyült:
— Hölgyeim, a kezüket csókolom, tegyenek
meg nekem egy kis szívességet
— Tessék.
— Menjenek haza tizenegy órakor. Tizenegy
órára ugyanis én be fogok csípni és olyanokat mondok, hogy nem fogják kitartani.
Nos, ennek a Nóvák kapitánynak egyik legkiválóbb esete volt Pilzno éjjeli megrohanása,
helyesebben a tiszti
megbeszélés,
amelyet
előtte rendezett. Hátulról kaptuk a parancsot,
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— Majd gratulálsz a keresztapádnak, Jelentette kí az apám. Iskola után gyere be hozzám
a hivatalba, lediktálom.
Elébem tette a papirost tollat ragadtam,
szörnyen otthonos voltam már a betüvetésber
ó sétált a szobában és mondta, az eszemhez
irányítva a közölni valókat. Jelezte a pontokat,
a vesszőket is, minthogy az infterpunkcióban
gyengén van még eleresztve az első elemista.
Azonban az öreg régi diákos ember volt ő a
pontot punktumnak nevezte, a vesszőt kommának, ezért futotta el arcát a vér, mikor végül
megnézte, hogy mit írtam. Valahogy így hangzott az:

Édes jó Keresztapáml
Nevenapja
alkalmából
tiszta szívből
nom koma, hogy a jó Isten sokáig éltesse
tum adjon az Isten erőt koma egészséget
sok szerencsét és teljesítse a kívánságait
tum ...
—
—
—
—

kívápunkkoma
punk-

Mit Írtál? — kiáltott rámAzt, amit hallottam.
HM a vesszők hol maradtak?
Azokat nem mondtad!

— Ezek micsodák?

Mutatja a piros tintával aláhúzott

szókait

Jrama"

— Megbolondultál? MI ez? Koma!
— Te hivod ugy mindig a keresztapámat
bogy koma!

Ma is hallom azt a kacagást ami elfogta az

egész hivatalt
— Ezt nézzétek! — hrfvta őssae apám a kollégáit
Már vége volt a rossz kedvének, 6 mulatott a
legjobban. Voltak akik a pártomra álltak, alig-

hanem azt fejtegették, hogy ne latlnozzanak az

selő elemistának, — azonban tény, hogy az
apám baráljai még esztendők múlva is ugy fo-

gadták a köszöntésemet

— Szerbusz komál

"Bob.
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H ö l g y e i m és U r a i m , a nagy attrakciók
hete után — novemberig szállt le a hőmérő (és a
Zsákbamacska forró estéi — húsvét helyett —
valóban karácsony eljövetelét ígérik...) Téli szezon volt e nehéz tavaszban, — csupa művészi esemény e porváros szinlapján! K i s s Ferenc és Tár a y Ferenc nyitották meg a sort, aztán szinte
egy egész operaházi különvonat érkezett a Troubadour énekes-különitményével. Mintha soha sem
lett volna baj az élettel és a várossal; mintha nem
is konzorcium verejtékezne színházunk édes falai
között... Három ragyogó ház, három roskadó
nézőtér — a tiszta m ü v é s z e t é r t l

rosnézőbe. B á t h y Anna pedig rövidesen ismét
megjelenik Szegeden a Harmónia jubiláris kétszázadik hangversenyén...
A téli szezon és a roskadozó házak fellendítették a konzorcium eredményszámláját is: a leszámolás után k é t e g y s é g e t oszthattak ki a
társulat tagjai kőzött Mindenki megkapta gázsijának nyolcvan százalékát Az eredményt pedig a
Z s á k b a m a c s k a tartja most tovább...
A legközelebbi programon Bús Fekete László
szerepel — minden célzás nélkül —: A pénz nem
minden. A színházi műhelyekben már faragják és
építik a Vígszínház emeletes házát

Brilliáns szinészproáukoiót vállalt a színpadi
i)ftségek hőse: Kiss Ferenc, aki két estén át szinte
végigmondta Madách nagy költeményét: először
Adám, majd Lucifer nemzetiszinházi köntösében.
És a nagy szerepek és a nagy tapsok után hajnalig
tartó lelkes és meghitt beszélgetések következtek
a leoltott lámpák alatt, a kihűlt és kiürült kávéház nagy csendességében.

Bús Fekete érkezésének egyébként furcsa előzményei voltak. Jelentette a Konferansz, hogy a
színház Gerhart H a u p t m a n n Naplementéjére
készül a Színházbarátok Társaságának előadásában. Megszerezték a darabot üggyel-bajjal kiosztották a szerepeket megkezdték a próbákat és az
előadást — l e t i l t o t t á k . Távirat érkezett Pestről, hogy „tévedés történt", a Naplemtntét nem lehet előadni, mert a Vígszínháznak a nyárra Csortos Gyulával turnétervei vannak. A próbákat ezután abba kellett hagyni..«
Operettreprizre is készül a konzorcium: Leányvásár, Kis gróf, Régi jó Budapest...

— A legszebb az egészben az — mondotta lelkesen —v hogy v a n m é g k ö z ö n s é g , hogy egy
hely sem maradt üresen, pedig csak — irodalmat
játszottunk... Az ilyen esték visszaadják az ember
bitét a színházban és a színjátszásban . . .
És máris uj terveket szőttek a boldog konzorcium nemes vezetőségével: Kiss Ferenc el szeretné játszani Szegeden a Cyranot és az Oroszország
Pál cárját. A közeljövőben talán sor kerül erre a
két estére i s . . .
A boldogság hétfőn tovább fokozódott: a harmadik ragyogó ház a Szegedi Físzek Klub ünnepi
operaelőadásán. F l e i s c h e r Antal, az Operaház
kiiünő karnagya vasárnap este még dirigált Pesten, hajnalban Szegedre érkezett és reggel kilenctől délután kettőig vezényelt és rendezett a főpróbán. Az est kivételes sikere már a próbán biztos
volt: egy-egy vihar és egy-egy összecsapás jelezte
az esti forró tapsokat... És az esti zengő vihar
után az éjszaka csöndjében Fleischer Antal viszszaemlékezett első szegedi szereplésére, amikor
egy tánciskola! előadáson diáktársainak zongorázott . . . S v é d Sándor és H a l m o s János feleségükkel egy napot még Szegeden maradtak — vá-

Modern fazon, modern huzat,
szolid Kárpitos munka

Rubin kárpitoinás
S z e g e d , K o s s u t h L a j o s s u g á r u l 8.

TTHON
F Ő Z N I VÉTEK

mert a

Kass
konyhája

elsőrangú nyersanyagokból készült finom ebédjét Önnek díjmentesen házhoz szállítja! Menü
adagja már

1 penaölOlf
D i é t á s é t l a p k í v á n a t r a ! Diétás konyhánkatD o b r á s l á n o s Chef a svábhegyi Liget-, Park
szanatóriumok volt konyhafőnöko vezeti. Előfize
tőinknek a heti étlapot minden hétfőn kézbesítjük. — Napi-, heti és havi előfizetés (abonoma)!
Az éthordókért IrtUdSnceink naponta délelőtt 8 és 11 óra
között jelentkeznek.
344

És amint a pesti Játékrend engedi, többéves
szünet után Szegedre jön G ó t h Sándor és Kerté s z Ella. Eljátszák „A gyenge nem"-et és Molnár Ferenc Olympiáját..
Még
terv: a
Gyulát,
legjobb
játszani

egy érdekes és kitűnő vendégszereplés!
társulat két estére meghívta B a r t o s
a Nemzeti Színház örökös tagját aki két
szerepét: Shylokot és a Fösvényt fogja el...

Nyári szabadtéri játékokról is gondolkozik
(ilyen novemberi márciusban) a vezérkar. Herceg
Vilmos 'ervezgetése szerint több vendé^szereplővel eljátszanák a Denevér-t és talán ödipusz királyt Rózsa Sándor Stefániái lakosztálya előtt...
Két nap előtt rendkívüli társulati ülést tartottak a színpadon. Képviselőválasztást rendeztek a
művésznők és a művész urak a Szinészegyesület
tavaszi kongresszusára.
Izgalmas harc után
C s e l l e Lajos, O l á h Ferenc és — W o l f f Miksa kapta meg a társulat mandátumát...
Kitüntető meghívást kapott Debrecenből K ö n y v e s T ó t h Erzsi, akinek nagy és kivételes sikereit a kálvinista Róma most sem tudja elfelejteni.
A város Szinpártoló Bizottsága hívta meg a kitűnő művésznőt a bizottság díszelőadására. Könyves Tóth Erzsi az Azra egy felvonását fogja
Debrecenben eljátszani és elmondja Heine versét
is, amit Szép Ernő hegedült át magyar rímekbe...
Még két édes gyerek-történet Hölgyeim és
Uraim. Az Irodalom lelkes ötödista rajongója a
karzati magasságokból végignézte Az ember tragédiáját Másnap kigyúlva és lelkesen mesélte az
osztályban a nagyszerű este élményeit Az előadást lelkendezve hallgatta az osztály, majd a
nagy csöndben a tömeg mögül ártatlanul megszólalt egy kisdiák:
— És m o n d k é r l e k , v a n n a k ebben Az
ember t r a g é d i á j á b a n — jó slágerek
is?...
A másik történet az a s z p i r i n körül játszódott le. Nemrégiben a gondos apa észrevette, hogy
feltűnően gyorsan fogynak a tabletták az aszpirintubusból. Tegnap azután kis enyhe láz volt észlelhető az egyik kisdiáknál.
— Végy be fiam egy aszpirint — szólt simogatva az őrködő édesanya
— Nem kérek, már vettem.
— Hogyan?
— Én mindennap beveszek egy aszpirint —
ott a magyarázat —, hogy m i n é l h a m a r á b b ü r e s l e g y e n a d o b o z , m e r t a tub u s r a nekem szüksésem van...
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Szeged, Tisza Cafos körút 42.

II répi bérek
egyötöd részéért bérelték ki
a város vadászterületeit
(A Délmagi)tarország munkatársától.) A város jövedelmei egyre jobban csökkennek és a
jövedelemzsugorodás tünetei minden téren
mutatkoznak és hűségesen visszatükrözik
a
mai válságos helyzet képét. Az augusztusban
lejáró vadászterüiet-bérleibekrc nemrégen írták ki a versenytárgyalást. A bérleti idő tizenkét év volt és most ujabb tizenkét évre hasznosította a város a vadászati jogot A versenytárgyalás eredménye igen szomorú volt. Van
olyan vadászterület, amelynek bére az u j versenytárgyaláson nem éri el a régi bér egyötödét. De megcsappant az érdeklődés is a vadászterületek iránt.
Az I. számú vadászterületre, amely a tápéi
réten van, hárman pályáztak. A legelőnyösebb
ajánlatot a Szegedi Vadásztársaság tette, amely
810 pengő évi bért ajánlott fel. Eddig a terület bére' 1500 pengő volit
A II. vadászterület a marostői,
bérletére
csak egy pályázó akadt, Pick Jenő szalámigyáros, aki 160 pengőért bérelte ki a területet.
A I I I . vadászterület az Alsótiszapartból.
Újszegedből áll. Bérletét a Tiszti Vadvédő Társaság nyerte el 135 pengő évi bérért.
Az V. számú vadászterülethez az alsóvárorosi feketeföldek tartoznak.
Erre is három
pályázó jelentkezett. 320 pengős bérajánlatával
a Tiszti Vadvédő Társaság nyerte el a bérle'etet, amelynek bére ezelőtt Í650 pengő volt.
A VIII. számú vadászterületet,
amelyhez
Gajaonya
tartozik, Bodor János felsőtanyai
garda és társai nyerték el 100 pengő évi bérért.
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Csekonicsu.és
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Legdivatosabb kötöttárut Pollák Testvéreknél veneiSzéchenyi
Paál lót) riportsorozata:

A n / I S S D I I R O O K TKON NÉLKÜL

Jenő főherceg, a „Deutsch- und
Hochmeister" egy szerény baseti szállodában
kamarazenét
komponál
A badeni iündérkastély regénye
A monarchia összeomlásakor .Tenö főherceg, a
Német Lovagrend nagymestere az első Habsburgok
kőző tartozott, akik kijelentették, hogy nem teszik
le a hűségesküt az osztrák köztársaságnak. A főherceg a császárság idejében rnagyon népszerű volt
Bécsben és az önként választott számkivetés kétségkívül nehezére esett. Svájcba ment ki és a
boseli »Hotel 3 Könige« szállodában bérelt magának egyszerű lakást. Két hűséges embere kU
sért© el útjára, öreg lakája, a Johann és egy
osztrák ezredes, aki valamikor a osászárvadásaoknál szolgált. Ezek vannak most is a kór.
nyezetében. És Jenő főherceg ma is a Hotel 3
Könige puritán egyszerűséggel berendezett udvari
szobájában lakik.
Eleinte nagyon rosszul ment a sora, beavatottak
tudni vélik, hogy a Habsburg család. 'egnagyobb
Ifiuedelmü

főhercege

évekig » napokat evett« ba-

sel' polgárcsaládokndt. Minden idejét » muzsiká.
riak szentelte, ntaga is komponált és kamarazenekompozícióit sikerrel adták elő baselí műkedvelő
eőadásokon.

A német lovagrend
A köztudatban sok helyütt még ma is az a
téves hit él, hogy Jenő főhereg, az asperní győző
unokája, Frigyes főherceg öccse, máltai lovag
volt. Ez a hit téve«, Jenő a Német Lovagrendnek
volt a nagymestere, e minőségében utódja Vilmos
főhercegnek. Mint a német lovagrend nagymesterének, akit a „Deutsdi- und Hochmeister" cim
illet meg, hatalmas jövedelme volt a főhercegnek.
A Jövedelmet a rend birtokai szolgáltatták.
A német lovagrend mta nyolcszáz esztendős, német lovagok alapították a katolikus hit terjesztésére és a Német Lovagrend legnagyobb érdeme,
hogy a mai Poroszország őslakúit, a szláv eredetű
vendeket germanizálták és a katolikus hitre téri.
tették. Valamikor szuverén hatalom volt a Német
Ixivagrend, amely a századok során hihetetlen kiterjedésű birtokokat szerzett meg magának. A
birtokok Jövedelméből iskolákat, kórházakat tartottak fenn, de a lovagok voltak elsősorban élvezői a birtokok jövedelmeinek.
A rend szuverénitása a bécsi szerződés idején,
1812-ben s z ünt meg, a Habsburgok ekkor kötötték
ki, hogy a rend nagymestere mindenkor osztrák
főherceg kell hogy legyen és ekkor kapta a rend
hatalmas kiterjedésű birtokait a régi monarchia
területén. A német birtokok egy része már régebben elveszett, főként a reformáció terjedésével.
Harminc éven át volt Deutsch- und Hochmeister Jenő főherceg és amikor 1923-ban lemondott
erről a tisztéről, a Német Lovagrend is megszűnt lovagi rend lenni. Az uj nagymester: Klein
Norbertus, Brünn egykori püspöke és a Német
Lovagrend egykori tagjai közül mindössze négy
főúri lovag van életben.
A rend birtokainak legnagyobb része a mai
Csehszlovákia területén van és komplikációk fenyegettek arra az esetre, ha Jenő főherceg marad továbbra is a rend élén. És Jenő főherceg
önként leköszönt tisztéről.
A német lovagrend birtokaiból az utódállamok
nem vettek el semmit, kivéve azokat a jelentéktelen területeket,
amelyeket Csehszlovákiában a
földbirtokreformról szóló törvény értelmében ki
kellett sajátítani.
Ma a Német Lovagrend birtokában vannak még
következő nagy kiterjedésű birtokok:
Csehszlovákiában: a freudenthalí, troppaui, busaui, langendorfi, eulenburgi, hrabinj, chabitsehaui
és smolkaui uradalmak.
Ausztriában: néhány bérház Bécsben, továbbá

brucki kerületi főnök vette meg végűi a Jenő-villát
teljes berendezésével együtt. Hat mWő korona volt
a
kialkudott vételár, azonban Jenő ffherceg nem
látott ebből a pénzb& egy fillért sem, dr. Leuch.
tag 1913-ban fizette ki a hat milliót — papirknronában.
A Német Lovagrend nagymestere ma a 6zfléziai
Freudén thalban székel és • hivatalokban csak
lelkészek dolgoznak. A romantikus időknek vége.
A hatalmas erdőbirtokokon és az ipartelepeken
racionális munka folyik és a mult esztendőben
21.883 beteget kezeltek a rend kórházaiba«.
•

a gumpoldskircheai, laabi. spannbergl, paltendorfl,
leeichi, friessachi,
sandhofi
uradalmaik és a
halászati jog a Wien folyón.
Jenő főherceg nem házasodott meg soha, mint .
Olaszországban: a Bozen melletti, a Meran mel- német lovag nőtlenségi fogadalmat tttt. De ugy
letti hatalmas birtokok és a siebeneichi, sirchhofi
mondják, nem maradt élete mentes a regénytől
és lengmoosi uradalmak.
és a napsugarak szomorú öregségének napjait is
Jugoszláviáin: nagy kiterjedésű birtokok L«l- beragyogják.
bach, Gro*s Sontag, Meretinzen. Möttling
és
Tschernembl környékén.
olcsó Árban készOl*
Valamennyi birtok egyházi igazgatás adatt áll
alaJcltialnaH
és a jövedelemből a rend iskolákat és kórházakat i
PaplMosmastarrtl.
DeAk Ferenc « . 8. 89
tart fenn. Troppauban most épül Kőzépeurópa
egyik legmodernebb kórháza.
Kivétel osak az olaszországi birtok képez, ennek
igen jelentős jövedelmét haszonélvezet cimén Jenő
főherceg kapja. A birtokok jövedelme jelentős,
(A Délmagyarország munkatársától ) PéntekJenő főherceg megszabadult a gondoktól és arra re virradó éjszakán a felsővárosi Papucstermelő
is telik jövedelméből, hogy a Salzburg melletti
Szövetkezetben kasszafurók jártak. A szövetWerfenben lévő kastélyát — amelynek értékes fegy- kezet vezetősége pénteken reggel jelentette a
vergyűjteményét az inség napjaiben Amerikában rendőrségnek, hogy a Wertheim-kasszát vaadta el — nagy költséggel restauráltassa.
laki megrongálta. A detektívek a helyszínen
megállapították, hogy ismeretlen tettesek megA badeni kastély
kísérelték a kasszát megfúrni» de valószínűleg
valaki megzavarta őket munkájukban. A legBécsi palotáján kívül Badenben volt még palotája Jenő főhercegnek. A híres »Eugen Villa, primitívebb módon, úgynevezett rózsanyitással
a Helenenthalba vezető gyönyörű uton, a Frigyes láttak hozzá a kassza kinyitásához és sikerült
főherceg tulajdonát képező Schloss Weilburg Köz- is volna tervük, ha valamely oknál fogva abba
nem kellett volna hagyniok a m u n k á t A kasszávetlen közelében. Ezt a villát a Német Lovagrend
építette és ajándékozta Vilmos főhercegnek. Tőle ban tekintélyes összeg volt
örökölte az utóda. Az összeomláskor Jenő — aki,
Az utóbbi hónapokban több kasszafurás törmint minden Habsburg — nem értett a üzletekhez,
tént Szegeden. A tettesek valamennyi helyen
áruba bocsájtotta értékes berendezésével együtt a rózsanyitással dolgoztak. Valószínűnek látszik,
badeni palotát. Eredetileg Castiglione akarta meg- hogy most is ugyanazok kísérleteztek, akik
vásárolni a villát, de Jenő főherceg hallani sem
az előző kasszafurásokat elkövették- A rendakart erről a tranzakcióról. Dr. Leuchtag Alfréd, a
őrség keresi a tetteseket.

Paplanok

Kasszafurási kisérlel

PESTI MAGYAR

KERESKEDELMI BANK
ALAPÍTÁSI ÉV 1841.

SZEGEDI FIÓKJA
SÜRGÖNYCIM I COMMKRZ SZEGED
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LENNI, VAGV NEM LENNI: EZ ITT A K É R D É S I

Dr. Schmidt Henrik egyetemi rektor beszéde
az egyetemi tanároknak Lázár Andor igazságügyminiszter és Hóman
Bálint kultuszminiszter tiszteletére rendezett vacsoráján
parancsot kaptunk: beszédeket nem szakad mondani. Filológiád pontossággal megvizsgálva a parnos mondatait, art látjuk, hogy ez a
szó: „beszédeket" többes számban áll. Ebből nyilán következik, hogy a parancs iram jelenti azt,
hogy egyetlen beszédnek sem szabad elhangzania
Nem Is volna az elképzelhető egy Bácskában szűlatett ás a Délvidéken nevelkedett házigazdára,
hagy ne találjon módot vendégeinek szive* szavakkal való üdvözlésére. Egy ndvarias házigazda
inkább meghal, de vendégeit okvetlenül üdvözölni« kell
Legyen szabad ezért a legmélyebb tisztelettel,
írömmel és szívem egész szeretetéve! köszöntenem a magyar királyi kormány képviselőit dr.
L á z á r Andor igazságügymlniszter és dr. Hóm a n Bálint kultuszminiszter urat. Ünnepszámba
megy nekünk az 6 megjelenésük .amelyet régóta
örömmel vártunk. Nem mondom azt, hogy örömünkbe nem vegyül az aggodalom némi érzése is.
Azt mondja egy klaszikus költő, hogy a földi halandóknak, ha az Olympus lakói leszállnak köréjük, nagyon óvatosaknak kell lenniök. Mert
•zefc, ha magas tetszésük ugy hozza magával tudBak sebeket gyógyítani, tudnak derűt és boldogságot árasztani. De olykor halandó emberi értelmünk számára megfoghatalan okoból, talán szeszélybőL talán azért hogy bűneinkért megbüntessenek bennünket vagy csak árért, hogy rettenetes hatalmukat megmutassák, szörnyű módon le
ls tudnak sújtani reánk. A lesújtottak sóhajai és
könnyel felhőkké válnak és e felhők felett elfogulatlan egykedvűséggel ás nyugodt boldgsáirban
trónolnak az Olympusbellek. A földiek őrüljenek,
hogy ha akkor, amikor azok eltávoztak körükből,
nagyobb baj nem érte őket. A mai napon, eddigelé, nagyobb szerencsétlenség, ngy látszik, nem
történt De senki S6ID tudhatja, mit hoz a holnap,
senki sem tudhatja, hogy ha magas vendégeink
•1 távoztak, mit fog hozni egyszerre csak a Budapesti Közlöny.
|
Legyen szabad szivem egész melegével üdvözölni a magyarországi cserkészet főparancsnokát
T e l e k i Pál gróf ur önagyméltóságát és a kíséretében érkezett nrakat öexcellenciájáról mindenki tudja, hogy ő városunknak és egyetemünkBek egyaránt kipróbált régi jóakarója és kitűnő
barátja Most az egész ország csodálattal nézi az
6 emberfeletti munkáját amellyel Ide fogja hozni
• legkülönbözőbb nemzetek ifjainak nagy sokaságát Könnyen lehet, hogy e nagyszabású vállalkozás Magyarország sorsára egyszer döntő befolyást fg gyakorolni Mert ezek az Ifjak, akik most
hazánkat meglátogatják, hazájukba visszatérve,
ett felnövekedve, esetleg egyszer majd országok
torsának Irányítását veszik kezükbe. Lehet hogy
egyszer majd oly döntést kell hozniok, amely a
magyar népre Is kihatással van 6« kőwnven elképzelhető, hogy elhatározásaikra hatással lesznek azok az élmények és azok az emlékek, amelyekre most az Idei nyáron tesznek szert Szeretettel fs csodálattal kívánjuk önagyméltósága hatalmas vállalkozásának és emberfeletti munkájának a legteljesebb sikert.
Régi tisztelettel és a legnagyobb őrömmel üdvözlöm körünkben S z l l y Kálmán államtitkár
Ur őméltóságát. Egyetemünkhöz ugy hozzátartozik 6, mint a tengeri nton Járó hajóhoz a horgony.
A hsjó kapitánya csak addig lehet nyugodt, amig
szükség esetén Ilyen hatalmas horgonyba vetheti
• bizalmát Ebbe a horgonyba kapaszkodunk, ha
vlhair szakad reánk. Amíg ez a horgon; tart, addig
semmiféle veszedelemtől nem fogunk félni. Mindez
perszs nem Jelenti azt hogy az államtitkár ur és
egyetemünk közt olykor nézeteltérések vagy vitAk
nincsenek. Igenis sokszor kerülünk abb-. a helyzetbe, hogy kénytelenek vagyunk őméltósága nézstett megcáfolni. így legutolsó szegedi tartózkodás« alkalmából, elpanaszolván neki sok balunkat, gondunkat azt mondottam, hegy egyetemünkBek Jó orvosra volna szüksége, aki minden baját
elmulasztaná. Az államtitkár ur kijelentette, hogv
« é benyomása szerint Itt nincsenek bajok, az ő
véleménye az, hogy a szegedi egyetem makkegészséges.
A sót® ezen diagnózisén sokat gondolkoztam és
utánajártam annak, mit szólnak ehhez az emberiség legmagasabb értelmű képviselői, a filozófusok és a költők A legnagyobb német költőnél
csakugyan meg ls találtam a helyes megállapítást BB pedig vev hangzik, hogy
D&s Besste auf der Welt
W ahns D&nk,

ezek ls mély értelmű szavak, de ezeket most nem
akarom analizálni. A kis vers azonban e szavakvakkal lesz kerek egésszé:
Gesunder Mensch, ohne Geld
lst halb kraak.
Vagyis ,ez azt jelenti, hogyha a kultuszminisztériumi urak ezentúl is annyira törik a fejüket azon,
hogyan lehetne egyetemünk költségvetését redukálni, mint eddig, akkor intézményünkön oly betegségek Jelel fognak mntatkozni, amelyeket még
a C-vitaminból készült orvosságokkal sem lehet
meggyógyítani.
Szeretettel üdvözlöm Szeged városának köztünk most először megjelenő főispánját Még anynyira uj 6, hogy oly szép, mintha skatulyából húzták volna kl. Reméljük azt hogy egyetemünknek
époly jóakarója és kiváló barátja lesz, mint amilyen a polgármester és a helyettespolgármester ur.
Egy polgármester borzasztó nagy ur. De különösen nagy ur akkor, amikor sok pénze van. Ezidőszerint pán* áll a házhoz, oly rettentő sok
pénz, hogy a polgármester ur azt sem tudja, mit
kezdjen vele. A miniszter urak valóban nagy hálára kötelezhetnék a polgármester urakat ha a
gázgyári koncesszió meghosszabbltásval kapcsolatban a napokban a város pénztárába befolyó
milliók hovaforditására nézve eléjük néhány aktuális tervet terjesztenének.
Igen nagy hálával tartozunk mindnyájan kedves
barátomnak, L á n g - M i t i c z k y Ernő táblai elnök urnák, mert az 6 Inlofativája és agilitása
nélkül ezt a mai kedves estét valóban nem rendezhettük volna meg Vele együtt szívből üdvözlöm a főügyészség, az ügyészség, a törvényszék,
a járásbíróság vezetőit, a közjegyzői kamara és
az ügyvédi kamara mélyen tisztelt elnökeit, akiket
egyetemünkhöz s legszívélyesebb barátság fűz.
Az ő Jelenlétük ragyogó erővel bizonyítja azt,
hogy Szereden a Jogtndomány minden más tndománvnál mélyebb gyökeret vert
Köszönettel tartozunk a táblai elnök ur őméltóságának azon figyelmeztetéséért is, hogy az
Igazságügymlnlszter úrra való tekintettel hívjuk
meg kedves barátomat, a Csilla gbörtön kitűnő
Igazgatóját Is. Persze kissé hátborzongató érzés,
hogy itt van a rendőrség főkapitánya Is. Bármily
szeretere méltó nrl emberek legvenek ők különkülön, Így együtt látva őket, sohasem tudható,
mikor viszi esetleg keresztül valaki az igezságűgvminíszter umál. hogy egyetemünk központi
épületére vonatkozó merev ellenállásom megtörése
céliából a rendőrség vezetőie engem a börtönigazgató nrnaV szolgrtPasson á t
A bíróság. az űgvésTséf a rendőrség tagiainak

az ügyvédeknek és a bőrtönigazgatóknak rendszerint ross »emberekkel van dolguk. ftp ezért meghívtuk a tankerületi főigazgató urat és a tanfelügyelő urat is. Az ő veeztésük alatt álló Intézmények mindig csak szépre és jóra tanítják a gyermekeket. Erre gondolni Is öröm. Az ő tevékeny-

g

Gyönyörű divatbluzok
minden színben

3*36

a Fehércégtáblás

BOROS MIKIA cigiéi
Széchenyi t*r I S .

M7

ségük szerves előkészítése az egyetem munkájának. A népiskolából jövő gyermekek a középiskolákon áthaladva jutnak el hozánk. így szállítja
aztán nekünk a főigazgató ur az okos és nem okos
hallgatók tömegeit.
Kedves vendégeink mindannyian bizonyára szívesen veszik tudomásul azt hogy egyetemünk belső élete ezidőszerint a legintenzívebb munka Jegyében telik el. Azt kell mondanom, hogy magamnak sem volt meg ez az áttekintésem az egyetem
keretén belül folyó sokoldalú és hatalmas tevékenységről, mielőtt mostani hivatalomat átvettem.
Csak most nyerek betekintést rendkívül sokoldalú
Univerzitásunknak oly sokoldala és hatalmas
munkájába. Egyforma hévvel és szenvedélyességgel folyik ez a munka mindenütt, ugy az olyan lntézjetekbeo, amelyek díszes és fényes otthont nyertek, mint az olyanokban, amelyek régi, rozoga
népiskolákban, vagy eredetileg máscélu épületekben egyelőre még hiányesan és kezdetlegesen vannak elhelyezve.
Ha azt látom, hogy egyetemünk tanárainak
munkái nemcsak francia, angol, olaas és német
folyóiratokban Jelennek meg, hanem kézikönyveiket a legkülönbözőbb nyélvekre, még Japán nyelvre ls lefordítják, ha olvasom a kezemen átmenő
átiratokban azt hogy Franciaország, Angolország.
Svédország, Németország és Északamerika egyetemei sorba hívják meg egyetemünk tanárait előadások tartására, ugy art kell mondanom, hogy
esrvetemflnk belső munkája és élete as Intenzitás
eddig soha el Bflfl ért magas fokára emelkedett.
Legyen szabad végűi még saját miniszterünkhöz, a kultuszminiszter úrhoz néhány szót szólnom. öt mi nem vendégnek, hanem magunkhoz
tartozónak érezzük és magunkénak valljuk. Tudjuk és «számon tartluk, hogy az 8 édesatyja ott állt
egyetemünk bölcsőjénél, mint a klasszika-filológia
kiváló képviselője. Ha Budapestre való távozása
következtében a kultuszminiszter ur el ls szakadt
tőlünk, őt mégis a írni gyermekünknek tekintjük és
büszkék vagvunk arra, hogy nekünk Ilyen ügyes
fiunk van .Otthon gyermekeinket Is így szoktuk
biztatni, hogy art mondjuk neki: látod fiam, hogyha apád egy fizetésében sokszorosan megnyirbált
tisztviselő Is, te azért csak tanulj szorgalmasan,
mert látod, hogy a kultuszminiszter ur édesapja is
egvetemrt tanár volt, mégis milyen nagy ur lett a
fiiból! Szívből kívánom .hogy minden vendégünk
Jól érezze magát körűnkben és vendégszeretetünk
szerény Jeleit fogadja oly szívesen, mint amily
őszinte szívvel és tiszta örömmel mi ezeket nekik
nyújtani óhajtanék.
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— A szegedi országzászló. A s országzászló
előkészítő bizottsága nevében B á r d o s s Béla
ma megjelent vitéz dr. S z a b ó Géza tanácsnoknál és bejelentette, hogv hétfőn délelőtt 12
órakor lesz az országzászló alapozási munkáI I I
Szombat Róra. kath. 6y. o. B. A
<— Dr. Szivessv LeHel előadása a budapesti latainál az első kapavágás. Bejelentette azt Is,
mmm 4Z.X* P r o t Gy.-oltó. A nap kel 5 ára 54 ügyvédi körben." Budapestről jelentik: A civil- hogy az országzászló felavatása május 25-én,
perckor, nyugszik 6 óra 19 perckor.
jogászok vitatársaságáhan tegnap dr. S z i -Aldózócsütörtök napján lesz.
v e s s v Lehel előadást tartott a közigazgatás
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-töl
x Óra-, ékszervásjtrlásnál. Javításnál fordulja«
1-lg, délután 4-től 7-1 g. • Városi Manón minden- fejlődéséről és reformjáról. Az előadáson a
bit alommal Tóth-óráshos. Előnyös A. B. C. benap. vasár- és önnepnap Is, délelőtt 10-tC' fél l-ig budapesti ügyvédi kar tagjai nagyszámban jeszerzés. Tört arany. zálogjegyheváltás.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, 1. eme- lentek meg. Az előadó ismertette a közigazgatás rendezéséről szóló 1929-es törvény módosílet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap,
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, tásáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslamoly ellen
tot és utalt arra, hogy a közigazgatás helyes
«zombaton délután fél 5-töl fái 8-ig.
lrgffikfletesehben. tesolcrtbban
működése csak szervés reform utján vihető
Szegeden a gyógyszertárak közfll szolgálatot
LAHASrERTftTLlWlTO
fAtt/UAT
követte,
tartanak: Leinzlnger Gyula: Horváth Mlhály-ucca keresztül. Az előadást élénk vita
clanoió Irodája. Dugonics'tér 11 (udvsr) T. 81—77
amelynek
során
dr.
M
e
d
v
i
g
y
Gábor
nagy
9., (telefon 13-52), Moldván Lajos Ujszegedi, Vedres-ucca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Ró- elismeréssel szólott az előadásban felvetett
— Gyfimölcsf&filteMa. X Szegedvidéki Gyümai-körűt 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás kérdésekről és hangsúlyozta, hogy ő is a székirály-tér 4. (telefon 12-90), Frankó Andor Dugo- les alapon nyugvó és a közfeladatok betöltésé- mölcstermelők Egyesülete közli, hogy s kedvezőtben ís tárgyilag terjedelmes autonóm önkorlen időjárás folytán egy héttel kitolódik • gyünics-tér t (telefon 17-95), Zakar örökösök Valémányzatnak a hi'fe, amely ugy a felülről jövő
mölcsfaoltványok
kiosztás«. 14 filléres költség
ria-tér 1. (telefon 18-95).
centralisztikus törekvésele, mint az alulról
előzetes lefizetése ellenében még kapható beszterfeltörő bomlasztó követelései; között is a legcei szilva, besztercei muskotály és Jaboulay cseH Délmagyarország !egE3ze!ebM száma
nagyobb védelmet biztosítja. Többek" hozzáresznye. Aki ezekből Igényel, kaphat 1:10 arányGyümölcsoltó Boldogasszony szombati
szólása után dr. B e c k Sálamon zárta be a ban 20 fillérei költségmegtérülés ellenében pspünnepe és a rákövetkező vasárnap miatt
vitát azzal, hogy a közigazgatás reformjának körtét, Vilmos körtét, szented meggyet londoni
kedden reggel a rendee időben lelenlk
kérdését az ügyvédi kar állandóan napirenden
pepint és Török Bálintot UJszegediek és torontámeg.
tartja.
liak JelentVerfvetnek 10—12-ig, vsgy délután l-4-!g
• városi kertészet irodájában, az alsótanyaiak
E1&2& meg a n a g y o b b
Maurer Miklós gardasági felügyelőnél, vsgy Szécsí
>— Tt poTeármester budapesti ntffl. Megfrfa a
SAYER
PÜRGO
enyhén
h
a
j
t
,
Gvörgy Igazgatónál, a szatymarisk Kamenszky
Délmagyarország, hogy dr. S o m o g y i SzilBéla igazgatónál, a fdsőtanyalak Nikkel János
Egészségnek mit sem á r t ,
veszter polgármester csütörtökön délután BuIgazgatónál, a esengeleiek vité* Pöttyondy Imre
Utánzattól
szenvedsz
kárt*
dapestre utazott, ahol a Speyer-kölcsön kötvéIgazgatónál
nyeinek" visszavásárlása ügyében kiván tár«— Stampar professzor előadása Szegeden. Dr.
gyalni. Eredetileg a» volt a polgármester terve, Sf aTnpar egyetemi tanár, a Népszövetség egészhogy szombaton visszajön és hétfőn Ismét fől- ségügyi osztályának tagja, ma délután német nyelntarfk Budapestre. Közben értesítést kapott, vű előadást tartott az egyetem gyermekgyógyáHogy fontos tárgyalásokon kell résztvennie és szati klinikájának tantermében. Stampar profesz1»
így hazajövetelét hétfőre Halasztott«.
szor a gyakorlati byglenének mindenütt Jól Is— A Thigonies-Társaaáff felolvasó
X Du- mert müvelője. Különösen a falusi közegészségügyi
ffanles-Társaság vasárnap délután 4 órai kezdet- munka rendszereinek kialakításában végzett úttöSzántó JAzsef
Tranh B. é s Társa
tel a városbáiM közgyűlési termiéiben felolvasó rő munkásságot. Működésének korábbi színhekönyv és papír
konyhafelsserelös
Mást tart a következő sorrenddel: E c k ' e r d t lyén, Jugoszláviában a modern egészségügyi inKohn lenfl
Elek: „Liszt Ferenc". B e r e z e l i 7L Károly: tézmények egész sorozatának megteremtése WföNemzeti Saltövftllataf
konvhsfslszerelés
¡Versele. Figedy-Flclitnieti Sándori „Haydn
dik nevéhez. Néhány évvel ezelőtt lépett a NépkSnyv és papi*
Hav M»sa
JőweT.
szövetség szolgálatéba. Mint a Népszövetség tagtivear, porcellán
Földes IzsA
- A Piarista WáksrőveWR vasürmpl MIM ja, beutazta Amerikát a Csendes Óceán szigetviSchiltlnaer KSlmín
RuhvDivst-ixukás
(SKutáinJán dr. H á l á s B Pál plébános tart elö- lágát, a távolkeleti országokat különösen Kínáttver, porsellin
fidást a társadalmi szolidaritásról, P a p p Mátyás ban fejtett M a falusi egészségügy megszervezéSc*iwarz Testvérek
Rosner József
egyetemi hallgató «savai K e r t S s z István éne- se kőről nagy munkásságot. Egy év őta • Népuri As női divatimhlis
villany, rádió
kel. 'Az első énekszám Temesváry István müve, szövetség megbízásából Európa minden országámelyet Szögi Endre zenésített meg.
nak nagyobb városait felkereste, hogy a falusi
fAsoroitnnh szakOzlcfckiient
egészségögy módszereit a világ különböző részeiben
szerzett
tapasztalatai
alapján
Ismertesse.
HáF ü r d ő k á d a k ,
rom hónappal ezelőtt Bndapesten ez Országos
fürdőkályhák, mosdők, anerolklozet, hidék
Közegészségügyi Intézetben tartott előadást SzeMo«í bflrliertyö
8-90 Kordbársony komátés piperecikkek elsőrendű kivitelben Felkefe
gedi előadásinak elme: Ober (Tte Probleme und
1*8
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Mosó bCrkertyt, hossni
NAndornfll. Kossuth L. smorárut IS. Tel. 22-72. Methoden der Mndlldhen Hvgfenetotigkelt volt
tftlesérrel
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1-30
Az előadást fi lm bemutatás követte.
Sírga ás Bflnci l'M
Dták sapks
1*28
nfánzatu kertyft
1.40 Svdcl sapka
1-70
* Wsuták, dlsr/eserjék, szegély- 8s fufőnövfcDlv»t
pullover
1
.
B
8
arl szabó
Dtvst kötött aytrtínyelk', rózsák. fenvők, bogyósgyümőlcsüek Kolaueh
Csíkos
n8t
nadrig
K l q y ó n c c a 1. sz. (Fekete»«» U. Sarok.)
kendO
*-,78
Károly faiskolájában (Petőfi Sándor-sugárut 84.)
telj«s«n hibátlan 1.80
Férft
sportbarlsnya
-T8
Níi nndrág pnrautböl 1.2R
— Városrendezési előadás. A Mérnök és Épí. j
Nöl aktaridiküt
1"96 Férfi Ing Ml ön
tész Egvlet szegedi osztálva és az Alföldkutntó
gallérral
M0
Gummttalpu
cipfl,
női
bizottság pénteken délután a városháza közés férfi
1.98 Férfi Ing egy anyagMl 4.40
gyűlési termében tartotta a városrendezés? előAz eőész fdros arról beszel,
Tréningruhák nagy választékban.
adássorozat nyolcadik előadását. Ez alkalommiig szépek ts o l c s ö k
mal K o r é n Emil Máv. főfelügyelő „Szeged
város vasrulf'i, vízi és lépi közlekedéseinek kérdései a városrendezés«»! kapcsolatban" cimen
uri és nSi divstiruhisibsn
tartott előadást. Korén Emil előadásában ráS z é c h e n y i t é r 14. s z á m .
mutatott a tanya? gazdasági vasút
helytelen
vonalvezetésére,
Ismertette
a
szesydl
pálvaudférfi, női és pyermekruha áruház
varok utas- és teheráru forgalmának fejlődéKelemen ucca 5,
sét 1910-től 1032-ig. Hangsúlyozta, hogv a városredezéssel a pályaudvarok összekötő voa következő idénycikkekben:
nalainak vezetését nem szabad figyelmen kivfll
T-Vola BltJVnv
"P MAI
hagyni.
Az előadót melegen megtapsolta a
Fin
felőltő
Hubertos
P »481
nagyszámú közönség.
Férfi
felöltő,
ffubertos
9
18.—
— Sinclair Lewls: Egy modern asszony szive
Tiroli nadrág
^ P 8-tól
—
Dél^sgyarorssáR
kfilesönkönyvtAr.
f i l d t l g még nem létesett «redstl modal»»övet férfi öltöny
P 18461
lek hihetetlen olcsó árban.
s— 8 évi fegyházra ítéltek egy vasvillázó SoStrapa
férfi
nadrág
P MA!
mogyi-telepi fuvarost Január 10-én halállal
Trench-Coateok, RagtAneK negy vilasrtékbaji.
Tavaszi nfil kabátok már 1 6 a - P-tftl
végződő verekedés zajlott le Somogyi-telenen.
CssrkAsrfelsserelAsek.
Tóth Mihály fuvaros összeveszett Kiss MihályFérfi Bltünyök . . . . 1 8 a - P-tOl
ival, akit vasvillával agyonütött. A fuvaros
M r rttTitK
n t a n l s z a b O s á ü t -m
pénteken került a szegedi tőrvényszék Vííd-taVízmentes Hubertus . . 12"— P
nársa elé szándékos emberölés bűntettével váElsőrendű mérték szabóság a Iequ|obb
doltam. A bíróság Tóthot 8 esztendei fegyházra
Ítélte, az Ítélet ellen a fuvaros fellebbezést jehazai és küllőid! azQvelekbOL
Klauzál tér 3.
lentett be.
W LAtványosságszámba menő kirakatainkat
z Követelje a Stanffer-trappistál, mert minőUras kirakatainkat b. figyelmébe alánUnk.
el ne mulassza megtekinteni. ~M
m
ségben vezet.
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niiírcs ttoztfaioir
szaHOzlelel:
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tavaszi árucikkei.

Schwarz Testvérek

Tavaszi vásár

F ö l d e s

I z s ó
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tavaszi férfi és női kelmék

Léderer Illés,

divatáruházában, Károlyi ucca,
( v o l t F e k e t e s a s é p ü l e t t e l szemben).

A szombati filléres gyors

Szenvedd

Ugy látszik, egyáltalán nem alaptalan a szegedi Kereskedők ellenszenve a hétköznapi olcsó
budapesti utazási lehetőségekkel szemben és
indokolt — bár eredménytelen — a szegedi kereskedelmi és iparkamara távirata, amelyben a
kereskedelemügyi minisztertől a szombati filléres gyors leállítását kérte.
A szegedi üzletekben a filléres gyors
hírére az a kevés forgalom is megcsappant, amely eddig észlelhető volt.
Az emberek tartózkodtak minden vásárlástól,
félretették kevés pénzüket,
hogy azt Pesten
költhessék el. Ámde azok is elégedetlenkednek a szombati filléres gyorssal, akik igénybe
veszik, mert akadtak, akik módját ejtették az
olcsó utazási leihetőség megdrágításának. A
mezőgazdasági kiállítás ugyanis monopóliumot élvez erre a filléresre és rákényszeríti minden utasra a kiállítási belépőjegyet, ami egy
pengő 50 fillérrel drágít ja meg az utat A filléres
gyors utasai kénytelenek a mezőgazdasági kiállítást megtekinteni, de azért, hogy ugy mondjuk, szubvencionálni. Miután pedig nemcsak
Szegedről, de az ország más városaiból is indítanak filléres vonatokat
a két
ünnepnap
alaitfc, a mezőgazdasági kiállítás rendezősége
igen tekintélyes összeghez jut a tagadhatatlanul gyönge — oktroj utján.

K i v á l ó

m i n ő s é g ű

olcsó

selyem és kötött

divatos blúzok
Lusztig Imre
harisnya, kötöttáru üzletében

S z é c h e n y i - íór
Ttsza-szálüó mellett.

11

ÓRA
EKSZER
Teleion 89-2-31.

1!e n

Alapítva 1SS9.

J i

A n t a l

Lakásberendező Ipar.

Művészi tervek kivitelezése.
B u d a p e s t , Semmelweis u. 7. ez
Kényelmes heverők és ülőbútorok.
Modern és kombinált bútorok. — Stílbútorok.
Külön javító és bSrfestfi műhely.
sa
A JA minőségért szavatol a „ K I N D l " név.

JÓZSEF. FŐHERCEG I
SZALLODA

B U D A P E S T , Baross tér 2.
Keleti pályaudvarnál.
Szolid családi szfilló. — Olcsó

«rak.

Szobák m á r 3 pengőtől.
Központi fűtés.

B«

Hideg, meleg víz.

Nézze
meq
Uxlciemben.

nőknél

a természetes
, Ferenc József" keserűvíz könnyű, erőlködés
nélkül való bélkiürülést idéz elő és ezáltal
sok esetben rendkívül Jótékony hatással van a
beteg szervekre. A női betegségekre vonatkozó
udotnányos irodalom több megalkotóba irja,
hogy a Ferenc József víz kitűnő ha'ásáról a
saMt kísérletei alapján Is alkalma volt meggyőződést szerezni. A Ferenc József keserűvíz
gyógyszertárakban, drogériákban és faszerüzletekben kapható.
" B.I

mélyen leszállított árakon
már k a p h a t ó k

lciralkaialmai
véielkénysxer

vagy

néllcUl.

eiruraKídramat

370

— Evangélikus egyházi hírek. Szombaton az
OLSz. szegedi fiókja rendezésében a makói, szentesi, vásárhelyi, békéscsabai és szegedi középiskolai diákok részére konferencia lesz. Reggel 8 órakor istentisztelet, 9 órakor a beLmissiós teremben
konferencia, tárgya: Evangélikus öntudat Előadók dr. Benkő István, Kírner Gusztáv, Benkóczy
Dániel és Láng Géza. — Vasárnap az istentiszteletek sorrendje: 9 órakor Ifjúsági, 10 órakor gyülekezeti, fél 12-kor lerventeisten tisztelet Délután 5
órakor a templomban az Evangélikus Nőegylet
böjti vallásos délutánja.

Külföldi tanulmányutamról eredetiexklusiv taVASZl mOflellkOliekllrtmmül megérkeztem.

csinos kabátok már 20 pensőtiS
kaphatók, köztisztviselőknek készpénzáron részletre is.

Üzletemben nagyon

P.

RFJCH ERZSI,

A ffóvij&ar
(A Bélmagyarország
munkatársától.)
A hóviharokról most érkeznek hírek Csanádme^ye
eldugott falvaiból. Kövegy és Csanádpalota
teljesen el van zárva a világtól' nagy hótorlaszok állják el az utakat és nem lehet áthatolni
rajtok. Tegnap reggel Makón, az uccán megfagyva találták Kiss Pál koldust. Megállapították, hogy az elgyengült embert az éjszakai
hóvihar ledöntötte a lábáról, felkelni nem tudott és megfagyott a hidegben.
A vásárhelyt tanyavilágban is ítéletidő pusztított. A kutasl és a pusztai utak még péntek
reggel is tele voltak gazdátlan szekerekkel,
melyek gazdái lovaikat kifogva, elmenekültek
az ítéletidő elől. Az egyik gazda feleségét vitte
kocsin a kórházba. A kocsi azonban elakadt,
a gazda erre a hatalmas hóförgetegben kétkilométeres uton át a hátán vitte tovább a
feleségét

Meghalt
a szentesi családi dráma
harmadik áldozata
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Mintegy három héttel ezelőtt véres családi dráma
játszódott le az egyik szentesi tanyán.
Rági
Pereme gazdálkodó baltával agyonütötte
feleségét, súlyosan megsebesítette
15 éves
nevelt
lányát, Raai Borbálát, majd felakasztotta magáit. A családirtásnak féltékenység volt az oka.
Rági, a nevelőapa beleszeretett neveltlányába
és a dologról tudomást szerzett felesége is. A
házastársak között napirenden voltak veszekedések. A tragédiát megelőző estén a család
disznótorban volt Onnan hazatérve Rág iné
megint veszekedni kezdett
férjével a lány
miatt Rági kirohant a kamrába,
behozta a
baltát és azzal előbb feleségét,
majd
neveltlányát ütötte le. Azután a mestergerendára felakasztotta magát. A rendőri bizottság a gazdát és a feleségét holtan találta. Rági Borbálát életveszélyes állapotban vitték be a közkónházha. Néhány nappal ezelőtt
állapota
rosszabbra fordult, pénteken reggel pedig meghalt. A rendőrség a halálesetről jelentést tett a
szegedi ügyészségnek.
x A kávé az emberiség csendes jótevője. Mindenki tapasztalhatta már salát magán, hogy milyen pompás közérzetet teremt egy csésze valódi
babkává Pörköltkávé-keverékeink között megtalálhatja ízlésének legjobban megfelelőt. Meinl
Gyula rt. Fióküzlet: Szeged, Kárász-ucca 6. 245
— Cipőkiállitás az ipartestületben. A cipő-,
csizma-, papucskészitő iparosok április 2-től 9-ig
nagyszabású cipő-, osizma-, papucskiállitást rendez az ipartestület márványtermében. A kiállítás
megtekintése díjtalan,
x Tánciskola ma és holnap az ipartestületben.

Követelje a i r f l U P P E B - T B U P P U f f l ?

Széchenyi tér 17-

Az idő

A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium jelenti: Időjárási helyzet: A barometrikus maximum
Dánián 775 mm, a minimumok az Óceánon 740 mm,
Islandon 750 mm, Algírban 755 mm és a Fekete
tengeren 755 mm. Csapadék a minimumok körül
van.
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 5.8 C,
a legalacsonyabb —02. C. A baronneter adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 765.0 mm,
este 766.5 mm. A levegő páratartalma reggel 85,
délben 66 százalék A szél iránya északi, illetve
északkeleti, erőssége 4—5.
Időjóslat a Délvidékre« Lassan enyhülő idő,
változó felhőzettel.

GesztenyepQré
naponta friss, ólt'andóan elő|egyezhelő és kapható

Müller dióíörőde ^ „ „ ^ ^
Rendelést házhoz szállítom.

— Szegedi ipari vásár: május 27—junius K.
Nagy érdeklődés nyilvánul meg a szegedi tavaszi
vásár iránt. Eddig közel nyolcvan iparos jelentette be részvételét. Jelentkezési határidő április 15.
x Még résztvehet a XXX. Osztálysorsjátékon.
Haladéktalanul vegyen osztálysorsjegyet A búzást már április 7 és 10-én megtartják. Sorsjegyeit
a húzás előtt mindenki fizesse ki, hogy a nyereményekre való jogát még idejében biztosítsa. 12
— A Szegedi Hadastyán önsegélyző Egylet
mult évi közgyűlésének határozatait
Podven
Henrik és társai megfellebbezték. Fellebbezésükben foglalt sérelmeket annakidején a hatóság megvizsgálta, aminek alapján a polgármester a fellebbezést elsőfokon elutasította. Végső fokon most
bírálta el a fellebbezési ügyet a belügyminiszter
és a fellebbezést 137708—1932 szám alatt elutasította.
Naponta friss pSrköltkávé, száraz hftziszappan Schiffernél
— A rádió megadóztatása képtelen gondolatnak
veszélyeit mutatja ki a Rádió Újság legujabb számában.

B

o r á s z a t í szerek
RUH VILMOS cégnél

»

Mikszáth K. ucca O. (Paprlkapiao «iroW

SZEGEDI KERESKEDELMI
ÉS IPURDRKKHÁL
( K l a u z á l t é r 2. s i.)
begvujtási hitel,
mezőgazdasági zöld hitel ós

építési hitel

«bi

előnyös feltételek mellett rendelkezésre áll.

mnrf miWiic6nhon

„ ,„11
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»- A Szegcdi Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete vasárnap délelölt 10 órakor, határozatképtelenség esetén délelőtt 11 órakor a Belvárosi
Mozi emeleti nagytermében tartja meg közgyűlését
— A Mansz értesiti tagjait Kogy a szombati
¿elrándulás, tekintettel a hideg időre, elmarad.

— A Bolondóra táncos és énekes burleszk kamaraszinházi előadása most a legkiemelkedőbb
eseménye a budapesti szinházi világnak. A két
L a t ab á r produkciója európai viszonylatban is
számottevő. N e m é n y i Lili, az apa Latabár,
K é r i Panni és V i g Miklós részesei még a Bolondóra sikerének.

¥
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Rosmann Dávid. Kárász-u. 8.
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TÜZELŐANYAG:
Pollák Antal, Oroszlán-u. 6.
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Szegeden szerezzük be minden szükségletünket!
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Aki a városi előlfárósácigat
nyomoztat — leendő veje után
Érdekes levelet hozott a posta a napokban a
szegedi elöljáróság cimére. A levelet egy messzi
városban élő gondos apa irta, aki arra kéri a
város elöljáróságát hogy nyomozza ki valakinek
személyi körülményeit állapítsa meg komolyságának, megbízhatóságának, anyagi helyzetének
mértékét és minderről — lehetőleg sürgősen értesítse a levélírót aki leveléhez husz fillér értékű
válaszbélyeget mellékelt. A levél végén azután
kiderült, hogy az a szegedi valaki, akinek személyi körülményeire annyira kiváncsi, megkérte a
levélíró leányának a kezét. Jóravaló, derék embernek látszik a kérő, de a nyugtalan apai szív
ezzel a látszattal nem elégszik meg. Hatósági bizonyítványt szeretne róla. Az előljárósági hivatal
a válaszbélyeg fölhasználásával arról értesítette
a feladót hogy ilyen ügyekben a város hatósága
nem nyomozhat, de kőzöl a hivatalos levél néhány címet, ahol az aggódó szülők magánúton beszerezhetik a szükséges adatokat

Tőzsde
Budapesti értéktőzsde zárlat A küszöbön álló
kétnapos tőzsdeszünet tartózkodásra késztette a
spekulációt és ennek következtében a mai tőzsdén számottevő forgalom nem fejlődött ki. Nyitáskor egyes részvénykategóriákban alaesonyabb
árfolyamok kerültek felszínre, ezek az árcsökkenések azonban a tőzsdeidő későbbi folyamán fedezési vásárlások következtében megtérültek. A
tőzsde tartott árfolyammal zárt A fixkamatozásu
papírok piacán a hadikölcsönkötvényék árfolyama nyereségbiztositó eladásókra visszaesett Magyar Nemzeti Bank 119, Első Magyar Altalános
265, Bp. Gőzm. 12, Hungária 8, Bauxit 29.5, Beocini 23, Cementla 102, Cement 50, Asphalt 8.5, MAK
338, Nagybátonyi 21, Salgó 24.5, Urikányi 32.5,
Glóbus 21, Ganz 11.9, Láng 13.8, Lámpa 15.5, Rima
17.75, Ofa Zürich 5.5. Nasici 70, Nova 14.75, Trust
72.5, Dálcukor 77, Magyar cukor 75.75, Mezőgazdasági Ipar 81, Stummer 17, Izzó 299, Krausz
70, Gschwindt 100, Royal 20, Szegedi Kender 13.5,
Goldberger 27.5, Pamutipar 34.5, Hungária műtrágya 7.5, Felten 100, Ruggyanta 21, Telefongyár 7,
Főv. köles. 37 százalék, Népszöv. köles. 48, Hadiköles. 6 százalékos 1—5 kib. 0.15, 6—7 kib. 0.11,
5.5 százalékos 4, 5, 8 0.10. Irányzat tartott
Zürichi doviza zárlat Páris 20.37, London 17.78,
Newvork 518.25, Brüsszel 72.20, Milánó 26.65, Madrid 43.80, Amszterdam 208.85, Berlin 123.70, Bécs
(hiv.) 72.94, (silling) 57.20, Szófia 3.70, Prága 15.40,
Varsó 58.125, Belgrád 6.975, Bukarest 3.08.
A Magyar Nemzett Bank hivatalos árfolyamjelentése. Angol font 19.60—20.00, belga 79.16—79.74
c:-eh korona 87.00—88.20, dinár 7.50—8.00, dollár
570.50—573.50, dán korona 87.00—88.20, kanadai
dollár 470—476, francia frank 22.30—22.50, hollandi forint 229.95—231.35, lengyel zloty 64.20—
64.70, leu 3.40—3 44, leva 3.95-4.25. líra 29.90—
TO20. német márka 135.70—136.60, norvég korona
10020—101.20. osztrák schilling 80.10—80.80, svájci
frank 110.70-111.40, svéd korona lo3.5o-104.50.
A bndapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai. Buza tiszai 76 kg-os 14.35—14.50, 77-es 14.65
—14.90, 78-as 14.85—15.05, 79-es 15.05—15.20, 80-as
15.20—15.40. Pestvidéki rozs, egyéb 7.45—7.60, felv.
déki sörárpa 11.00-1325, egyéb 10.50-11.00, zab
I 8.8o—900, tisznátüli tengeri 6.95—7.05, korpa
6.15—6.25.
Csikágói terménytőzsde zárlat Irányzat tartott
Buza májusra 52—51 hétnyolcad (51.5—háromnyolcad), juliusra 52 52 egynyolcad (51 háromnyolcad—hétnyolcad), szeptemberre 52 hétnyolcad—
53). Tengeri májusra 28.5 (28 egynyolcad), juliusra
30 egynyolcad (30), szeptemberre 32 (31.75). Zab
májusra 18.75 (18 egynyolcad), juliusra 18.5 (18.&),
szeptemberre 19 egynyolcad (19). Rozs májusra
37.5 (37.25), juliusra 37 ötnyolcad (37 háromnyolcad).
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A színházi iroda hirei

Filharmonikus hangverseny
A harmadik filharmonikus hangverseny,
amely egyszersmind az idei évad utolsó zenekari hangversenye, a Belvárosi Mozi hangversenytermeben lesz április 2-án, vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel. Ezen a hangversenyen
L á s z l ó f f y Margit zongoraművésznő működik közre, aki Liszt A-dur zongoraversenyét
fogja játszani. Lászlóffyt külön nem kell Bemutatnunk, mint zongoraművésznőt, akik az
Orvosszövetség decemberi
díszhangversenyén
hallották grandiózus játékát és magával ra;adó stílusát, a legnagyobb elragadtatás hangán beszéltek róla. Amilyen hatalmas sikert
aratott annak idején Saint-Saens zongoraversenymüvével, bizonyára még hatalmasabb sikerrel tolmácsolja m a j d Liszt remekét. Kiváló
müvésztanitványának játékát mestere, S t e f á n i á i Imre fogja kisérni zenekarral. A műsor többi számát a legnépszerűbb és igen hatásos zenemüvekből állították össze. Ezek
a
kővetkezők: Nicolai „Windsorai víg nők"
nyitány, Gretry: Három tánc, Grieg: Peer
Gynt suite, Wagner: Ünnepi induló. Jegyek
elővételben 28-ig Lehóczkv százados állomástisztnél (Tiszti pavillon, földszint 92, telefon
39-00), kaphatók.

?

A Városi Zeneiskola 28-án, kedden délután 5
órai kezdettel rendezi magyar szerzők müveibei
harmadik iskolai hangversenyét.

Vidéki színházak
Miskolc
fs, mfnt a legtöbb város színháza, müsorösszeállitással küzd a válság ellen. Éjféli tangó.
Nyitott ablak, Méltóságos asszony trafikja, Angyalt vettem feleségül, Éjféltől ha inaiig megy
és Szökik az asszony, K o v á c s Katóval.
Debrecenben
érdekes a hét. Ismerős nevekkel találkozunk.
S z ó r á d Ferenc és R e 11 e Gabrielle a Mosoly
országának 50-ik előadásán szinhází ünnepéiés jubileum keretében lépnek fel. Szinre kerül
még a Zsákbamacska, K a r d o s s
igazgató
felleptével a Fehér golyó, ugyancsak Kardossal az írja hadnagy és vasárnap Tímár Ilával
és Szóráddal ismét a Mosoly or—ága.
Pécsett
Is a Mosoly országa viszi az érdeklődés pálmáját. V i o l a Margit énekel S z e d ő Miklóssal,
Műsoron van még a Bajadér, a Kaméliás hölgy
és ismét V i o l a Margittal, de ezúttal Királv
Ernővel mint partnerrel az Exhercegnő. Végül
a hét végén Az ember tragédiája megy.
Kecskeméten
nagy sikerrel játszották a Cvrano de Bergeracót. M á g o r i Máriával Roxan szerepében.
További darabok a Tűzmadár, Vőlegényem a
gazember, János vitéz, Nyitott ablak — előtte
Hacsek és Sajó.
Székesfehérvár
műsora Jóházból való urileány, Grand Hotel,
Ezerjó, Obsitos.

HOfttl
DorceMínqyároi

Tivadar
és

nagykereskedő,

Budapest, V. Dorottya ncca 14. sz.
óbudai

porcelángyárának

készítményei

(étkezd-, teás, stb. fcésrle'ett a legjobb kül-

földi gyárakkal ugy árban mint minőségben
felveszik a versenyt
A legjobb üveggyárak

raktára.

Kívánatra mintákkal és árajánlattal készséggel
szolgálok.
32

Gallérfára

bármily kényes,
„ H A T T Y Ú " tói tükörfényes!

Takaréktár ucca 6.

g

Mos, leöl, tisztit!

Az e g * v á r o s a Zsákbamacska szenzációiról
beszél.
A Zs&fcbamacska szenzációi:
Major Kató, az elragadó szubrett.
Pallay Manci, a férjvadász modern fruska.
Népszerű slágerek.
Bellák Miklós, a kacagtatá^ mestere
Lecsó, lecsó...
Várady Pál, a komikus táncmatador.

r m -

MERKUR
Péry

minden párért szavatosság. G y á r i

lerakat

Sport, flört, szerelem, tánc, bridzs.
A Zsákbamacska előadássorozata: ma este,
vasárnap délután (bérlet), vasárnap este, hétfő,
kedd, szerda.
Jegyek a Zsákbamaoska összes előadásaira elővételben válthatók.
Ma kacagó délután lesz a színházban. Közkívánatra szinre hozza a társulat Nóti Károly kacagtató zenés katonai bohózatát, a Nyitott ablakot.
A főszerepet Bellák Miklós játsza. Filléres helyárak.

eredeti STSYR WAFFENRAD
ffiüST és STYRIA kerékPárok

gépéruhéz

t^** m»meiy,B7

Sport
Szeged—Debrecen
Vasárnap délután fél 4-kor Bocskay—Szeged FC
Régen látott ¡nagy érdeklődéssel néz a szegedi sportközönség a vasárnapi Szeged FC—
Bocskay találkozó elé. Meg is érdemli az érdeklődést 9 vasárnapi mérkőzés, mert azon nemcsak a két csapat bajnoki helyezése, hanem a
vidéki hegemónia kérdése is eldől
A papírforma jelenleg a Bocskay sikerét tippeli, de a tapasztalat azt mutatja,
hogy két,
egyenrangú ellenfél közül, legtöbbször az otthonában és
lelkesebben játszó csapat került
ki győztesként. A debreceni csapat most kitűnő formában van, de az idegen környezet és a
stílusos játékban gyakran előforduló defektusok, olyan körülmények, amelyek mellett a
Szeged F C sikerére kell számitami — lelkes
küzdelem mellett.
A Szeged F C veszedelmes
ellenfél és ezft jól tudják Debrecenben is, —
hiszen legutoljára a Bocskay otthonában sean
tudta legyőzni a fiatal szegődi csapatot.
Ha összehasonlítjuk a két csapat egyes formációit, a Szeged F C védelmét jobbnak tartjuk a debreceni csapaténál. A Palotás—Móré—
Tatár halfsomál — dacára Móré válogatottságának — egyenlő erők állanak egymással szemben. A szegedi halfformáció most igein jó játékot képvisel. A debreceni csatársor jobbnak
látszik a szegedinél, de eredményesség szempontjából a Bocskay-csatársor játéka sokszor
sok kívánnivalót hagy hátra.
Ha a fenti körülményeket figyelembe veszszük, teljesen nyilt mérkőzésre van
vasárnap
kilátás.

A Bocskay
a kővetkező csapattal jön Szegedre:
Fehér—Vágó, Janosó—Palotás, Móré, Taffár,
—Markos, Vincze, Teleki, Kovács II., Hevesi.
A Szeged FC a Nemzeti elleni csaparttel áll
ki:
Páláínkás—Werner, Riesz—Gyurosó,
Somogyi. Bertók—Korányi II., Grósz,
Lukács,
Kiss, Harmat.
A SzAK-pálya programjának érdekességét
növeli, hogy fél 1 órakor a KEAC a Kecskemiéti
TE-ve1, utána a SzAK a Móravárossal játszik
bajnoki mérkőzést

Szombaton: SzTK—HMTE
Szombaton
érdekes bajnoki mérkőzés kerül
eldöntésre a Hunyadi-téren. Ittl játszák le
az
SzTK—HMTE bsljnoki mérkőzést. A jóképességü hódmezővásárhelyi csapat a tavaszi szezonban most játszik először Szegeden. Előtte az
SzTK II.—KÉAC II. szövetségi
dijmérkőzést
játszák le.

Az amatőrök programja
Az amatőrök vasárnapi programján a SzAKpálya mérkőzésein kívül csak vidéki mérkőzések szerepelnek. A KAC—KTK Kecskeméten,
a HTVE—MTK Hódmezővásárhelyen, a OsAK
—MAK Csongrádon kerül eldöntésre.
A II. osztályú bajnoki mérkőzések közül Szegeden az UTC-pályán délután 2 órakor játszák
le a FÖC—ASÉ- és a Postás—KiTE-mérkő-

zést. Kiskundorozsmán: RákócaS—KPLE.
KISOK-mérkőzésak:
szombaton délelőtt 11
órakor az SzTK-pályán ipar—reálgimnázium,
délután 3 órakor a SzAK-pályám főreál—kereskedelmi. A péntekre kitűzött piarista gimnázium—tanitÓKépző-mérkőzés elmaradt
A Szeged FC-nek Solti IV.-«1 folytatott tárgyalásai megszakadtak, mert a játékos olyan igényekkel lépett fel, amelyeket a Szeged FC — dacára annak, hogy azok érdekében mindent elkövetett —, nem tudott teljesitent
A Szeged „Toldi" Klub szombaton délelőtt 11
órakor a rókusi tornacsarnokban tartja tisztújító
közgyűlését
A Szeged FC tur» tárgyalásai. Beszámoltunk
arról, hogy a Szeged FC több irányban folytat
túrák ügyében tárgyalásokat. A Szeged
FC
párisi képviselője most arról értesítette klubját, hogy a bécsi „Hakoah" megakadályozta a
tervbevett túrát, de most a másik csoport egyesületeivel lépett érintkezésbe, ahol négy mérkőzést már sikerült is lekötni. Mivel azonban
a túra csak hat mérkőzés esetén lenne kifizető,
tovább tárgyal. Ezzel egyidejűleg a Szeged F C
párisi képviselője két cannesi csapattal
is
érintkezésbe lépett és sikerűit velük megállapodásokat kötni, de sajnos, itt is az az eset áll
fent, hogyha még két mérkőzést nem tud létrehozni, akkor ezt a túrát is el kell
ejteni.
Ezenkívül levelezésben áll a Szeged FC Áraddal, az eszéki Gradjanskyval és az újvidéki
Noviszáddal és mivel a Ferencváros átengedte
a Szeged FC-nek frankfurti mérkőzését, a tárgvalásokat ebben az irányban is folytatják.
Minden jel arra mutat, hogy a Szeged FC az
idén több túrát bonyolít le.
A SzAK közgyűlése. A SzAK szombaton este
8 órakor, határozatképtelenség esetén vasárnap
délelőtt 11 órakor a Kassban levő klubhelyiségében tartja tisztújító közgyűlését
Jamboree-mntinét tartanak a szeged! cserkész
csapatok vasárnap délelőtt 11 órakor a Városi
Színházban.
Mielőtt
c s a n a k o t
rendelne,
keresse fel műhelyemet. T O K A J I J Á N O S
hajóépítő, Erzsébet rakpart 19. (Gyermekklinika mellett.) Csinos kivitel, kitűnő mnnka, olcsó árak!
381
E l f l V C I C M I KeréhpArt, vorróaépel,
rl«UI V IT. %-t G E*í * q y e r m ele le ocslt legolcwjbbm
felelSnáp mellett euk

K a r d o s műszerész
Ha

Ü I S C i P T vagy

MEGHŰLT

GFl?OEI.Y-téle

KAKUKFU CUKORKÁT

sxopognsso-. - Ize klttlnOl H a l á l a blrlo»!
A készítőnél: GERGELY gyógyszerésznél kapható.
12
KostutO
Cafos-sugdrut
ém NagyKBrut
sorolt.
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Készít

SZEGEDI SAKKÉLET
Szeged város sakkbajnóki versenye a hetedik
forduló után: Soóky 7 pont. Kemény 5 és fél pont,
1 függő, Kovács, Ritter 5, 1 függő, Rosenberg,
Sandberg 4 és fél, Hajós, Neumann, Tóbiás 4,
Csánk 3 és fél, Kasza, Simon, Sipós, Zakar 3, Konrád 2 és 1 függő, Lőrinczy, Mák, Tresz 0 pont.

elsőrendű

kivitelben

mázolást és
SZQBilFESIEST, clmfestést,
butorlényezést
l u í A n y o

Árban. 2(3

yf nélmagyarorsxáa

regénye

HELEN GRACE

A

N

Fordította: D

CARLISLE

Y

A

GUTHI

E R Z S I

'A Szegedi Sakk Kör csapata vasárnap Játsza
le a Hódmezővásárhelyi Sakk Körrel a csapatbajnoki versenyt A mérkőzés Hódmezővásárhelyen
lesz, az ebédután Induló csapatot sokan kisérik
át a döntő jellegű összecsapásra.

45 akkor, mondtam nevetve, legjobb lesz, Ka
Még körülbelül egy éve volt hátra Beatty- mindezt elmondja neki és kimentem és benek az egyetemen, aztán angol tanárnak ké- hívtam Jennyt a kertből és Cooper ur arca
szült. Ő is megcsinosodott, kicsit kigömbö- olyan piros volt. Aztán magukra hagytam
lyödött és egészségesebb volt a szine is és őket.
Később Jenny kijött hozzám a kertbe, égett
a piros arcával, barna bőrével, fekete, göndör
n i v ü l á r i l i m ü f fetiérnentUeke*. hsrlsnváknt, *>ezaz arca, láttam rajta, hogy szörnyen izgatott,
hajával
egyre
jobban
kezdett
hasonlítani
KaU l V m f l l U l l l B d l y tYÜKR' $l|>. üzletem megszűnte
te néni Gussyjére, amilyen Gussy leánykorá- csak ugy ugrándozott ide-oda, azt mondta,
tése folytán rendkívül Olcsón árusi'om. Berendezés eladó.
K o n « Illa, Pallavlclnl a. 8 .Arany pAra" vendéglő épOletben. ban volt. Egyszer elment egy orvoshoz és ki- tudod, mikor megkérdeztem, hát elvenne enfúratta fülcimpáit és vett magának arany fü- gem, mikor ilyen bátyám van, akkor nevetett
lönfüggőt. Azt akarta, hogy olyan legyen, és azt felelte, hát én nem a bátyádat veszem
el, csak téged és bárcsak az anyádat is elvemint egy cigánylány.
És Jenny is olyan szép volt, a maga csön- hetnem.
így aztán nagyon örültem, mert nem tuddes nyugodtságában. Láttam, hogy szerelmes
tam
volna elviselni, ha Danny elrontotta volosxtélysorsjegy (¿árusítónál vásároljon
Cooper úrba, mert mindig talált valami ürüna Jenny dolgát és szerencsétlenségbe döngyet, hogy róla beszélhessen. Egyszer éppen
Húzás: április 7 és 10.
a kertben segített nekem, uj rózsatőt ültet- tötte volna.
(Folyt, köv.)
Sor»(egyArok:
tünk, mert a régit megcsípte a dér és akkor
azt
mondja,
mit
gondolsz,
anyus,
hozzámeEgész 24, fél 12, negyed 6, nyolcad 3 P.
hetek-e én Cooper úrhoz feleségül. És elpirult. Ó, Jenny, mondom, még olyan fiatal
BLONDEI K E R E r
KÉSZÍTÉST
legolcsóbban
| J
KBlosey nooa 8.
vagy, alig tizennyolc éves, ne beszélj férjA Drel»errel szemben.
ui
r&llal
Royal szAlló mellett
hezmenésről. De ezt azért mondtam, mert
tudtam, arragondol, mit szólna Cooper ur, ha
1 d b rtrl6i f a r s a n g i h e r i n g - ' 4 4
megtudná Dannyről és én nem akartam ar1 litere» t l v e g o r o i z h a l . 1-28
1 Kg. szilva .
.
.
.
.
1«—
ról beszélni. De Jenny nem elégedett meg a
1 kg. h ^ f a m t l
.
.
. --96
1 1. ¿ t o l a t
f —
feleletemmel
és
azt
mondta,
igen,
igen,
de
síneket, vasgemdákal,
1 I.l » r « H l y p A l l n k a
.
. 2 SO
mit gondolsz, helyes volna-e. Hát gondoltam,
1 1. 3 c s i l l a g o s
k o n y a k
batongttnbvas
tán okosabb most túlesni a dolgon, mielőtt N a g y A l b e r t n é l , Valéria tér, Paprikapiac. os
és egyéb vasanyagokat valamint
mezőgazdasági és szerszámgépeket
még mélyebbé válik ez a doolg Cooper úrral.
legolcsóbban vásárolhat
Hát azt mondtam, tudom, Jenny, Dannyre
gondolsz. Azt hiszem, meg kéne mondani
0zv. Denfscli Sdmoelitf
neki. És Jenny azt mondta, igen, én is azt hicégnél, Cserzy Mihály neca 4. szám.
szem. De, mondom, hisz még meg sem kérte
(Csillngbörtön mögött.) Tel. 21-75.
a kezedet. Azt mondta Jenny, ez csak megminden mennyiségben kapható Szenesi
könnyíti a dolgot. Tudod mit, Eddie hazakísér majd engem szombat délután, te pedig
Ferenc damjanich-uccai telepén, gáz
valamiképen hozd szóba Dannyt és kérj tőle
gyár mellett.
«8«
tanácsot Dannyre vonatkozóan, ez lesz a legjobb módja, hogy megtudja. És akkor, ha zaSzeged, Dugonics tftr 11. I. etn. Telefonszám: 2 8 — 0 2
varbajön és nem akar olyan családba házaArcápolás. Szépséghibák kezelése. Szőrsodni, amelyik, hogy mondjam, szóval ameÉrtesítem az I. t kftrQnoéaet, hocy Kossuth
szálak. szemölcsök, végleges eltávolítása.
lyiknek olyan tagja van, mint Danny, akkor Lajos sugárul S. szám alatt
Fénykezelés Olcsó bérleti rendszer. Tanítkönnyen kiléphet az ügyből én pedig másik
ványok kiképzése, Arcvizek. Arckrémek.
festék és háztartási üzletet nyitottam.
állást keresek és minden rendben van. De én
Pouderek.
io
azért nagyon aggódtam, mert nem láttam, Minden szakmába rágó c'kk r r i m n minőségben,
hogy olyan rendben van minden.
olcsó áron 1 Tiszteletlel A C H l M , festéküzlet.
Helyi fogyaszfókurák a legmodernebb
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Kárász ucca 16.

Bőjl

PITÉSHEZ

J ó

m i n ő s é g ű

Dr. Reifer Oszkárné
kozmetikai intézete

villamos készülékkel.

iE heti reklámcikkeink
1

FÉRFI SOKNI, HARISNYA
3 pár strapa férfi sokni
—.98
1 pár mintás férfi sokni
—.38
2 pár müselymezett férfi sokni
—.98
1 pár kockás férfi harisnya
—.98
Nöl HARISNYA
1 pár műselyem női harisnya (kis szépséghibával)
—.78
I pár flór női harisnya
—.98
1 pár hibátlan mosó műselyem női
hí
harisnya
P 1.88
1 pár Norcoc mosó műselyem nói
harisnya
P 1.98
g KEZTYÜ
1 pár divat női tavaszi keztvü
—.98
1 pár divat női svédszerü mnnzsettás keztyü
P 1.28
1 pár férfi tavaszi keztyü
—.98
1 pár gyermek tavaszi keztyü
—.78
SAPKA és KALAP
Levente, v. Bocskay sapka
—.94
Diák sapka
—.98
Divat férfi sapka
—.98
Női divat szalma sapka
—.68

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ. SZEGED

Ui festéküzlet!
I p a r o s o k n a k

Hát szombat délután azt mondtam, Cooper
ur, hátha tud nekem valami tanácsot adni a
fiamra nézve. És elmondtam neki mindent
Dannyről, azt is, hogy már hat éve nem dolgozik és hogy tudom, hogy mindenféléket
elkövet és hogy évek óta valahányszor rendőrt látok közeledni a ház felé, mindig azt hiszem, Dannyért jön, meg hogy akkoriban
hogy megsebesítették, mert hogy egy banda
tagja. Cooper ur figyelmesen hallgatott, aztán azt mondta, mért nem tetszik kidobni. Aztán azt mondta, gyakran a legkitűnőbb családokban is akad ilyen fekete bárány, csak
egyet lehet tenni velük, hagyni, hogy menjenek a pokolba, ha jól esik nekik, de nem
szabadna engedni, hogy igy busitsa és nem
szabadna többé a házba beeresztenie. Nem
feleltem, mert mindezt már eleget hallottam,
de Cooper ur tovább beszélt. Ez éppen jó alkalom, azt mondja, hogy megtárgyaljuk azt
a kérdést, amiről már régebben beszélni szerettem volna, Mrs. Williams. Jennyről és rólam van szó. Szeretném Jennyt feleségül
venni, csak nem tudom, mit tetszik szólni
hozzá. Engem kicsit meglepett, hogy ilyen
hirtelen rukkolt ki vele és azt mondtam, Jennynek kell szólnia. Tetszik tudni, mondta
Cooper ur, és nagyon, nagyon szeretem őt,

ltUIHn e n g e d m é n y !
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Eladók, vany bérbeadón kedvezményes feltételek
mellel! kifvelkezA Enqallanok:
Remény n. 44. »a. a. noosi roajrasfBldsJlntes IakAhAz melléképflle ekkel, az összes helyiségek azonnal bekfiltflzhetfik. — öthalom
n. 60. nz. a. földszinten villaszerfl lakéhiz szép kerttol és »-(Hővel.
Az összes helyisé* azonnal beköltözhet®. — Boldogasszony s.-nt
58 és Szlv&rv&ny neoa sarkon levő hArom hAztelek, az earylken
2 »zobAs nt lakéhizzal. A telkek kfllön-kfllön megvehetők. — A
VAcréhld mellett, a »olt PAlfy-félo j?yár torflletén 4(0 n.-öle« Mztelkek irytimölosfákkal, részhon lakó épületekkel. — Uiryanosak a
VAfföhid mellett, a volt Félfv-fále paprlkamalom berendezéssel,
40" n-01 telekkel. — Klsszlllérben, közvetlen a 8omoffy1telep mellett 1085 n.-öl szölfl és fryttmölosös. — Grtlya a 18. ei a. h&ztelek,
•olt fatelop, 178 n.-öl.
-8T
CrdeklMnl lehel Nemzeti
Hitelintézet.
Széchenyi lér 3 .

Leggyorsabban, 'enofesóbban,
legszebben
J
O
O
férfi

és n ő i r u h á k a t

D*twalAC

p i ^ U J C i a

ffest

<

csak

tlsztit

Mérey ucca 6/B.

Príma tűzifa, száraz fenyőfa-hulladék és különböző fürészelt áruk, deszkák, lécek

k i á r u s í t á s a
Winkler Testvérek cég

likvidálása

ÍM

folytán

a cég alsótiszaparti fürésztelepén már

csak

LISZTET VEGYEN!

T Ó T H ^ M A L M I

A

T
5

DECMAGYARORSZAG

t933 március 25.

tás — tullátás.« Barna János dr. előadása.
5 30: Koromzav Dénes hegedül, zongorán kíséri Polgár Tibor. 0: »Büntetőjogunk az Árpádok alatt.« Bernolák Nándor előadása. 6.30:
M. kir. Mária Terézia 1. honvédgyalogezred
zenekara. Vezénvel Fricsay Richárd. 7.45: A
rádió külügyi negyedórája. 8: Szinmütlőadás
a Stúdióból. »Bizánc.« Dráma 4 felvonásban.
Irta Herczeg Ferenc. Rendező Odry Árpád.
Utána kb. 10: Pontos időjelzés, hirek, Időjárásjelentés. Majd Bura Károly és cigányzenekara
a Metropol-szállóból. 10.45: Szórakoztató zene. Vezényel Polgár Tibor.

bndopcsfl r a m o mosóra
1933 március 26-tól április M g

Vasárnap, március 26
9: Hirek. kozmetika. 10: Egyházi ének és
szentbeszéd az Egyetemi templomból. 11.15:
Evangélikus Istentisztelet a Deák-téri templomból. Utána: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés Majd: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel Berg Ottó.
2: Columbia gramofonlemezek. 8: A m. kir.
Főldmlvelésügyi Minisztérium rádióelőadássorozata. 8.45: Az IskoHnkivüli népmüvelés rádióelőadása. (Rádió Szabad Egyetem.) 4.30:
Pontos Időjelzés, időjárásjelentés. Majd Tóth
Lla dmbalmozik. 5: »Rafael.« Lyka Károly előadása. 5.80: Guttenberg György szalonzenekara
az Ostende-kávé^ázból Dánt Dezső énekszámaival. 6.46: Sport- és ű?et5versenveredmények. 7: Zilahy Lajos vidám csevegése. 7.30:
Operettelőadás a Stúdióból. »Végre egyedül.«
Operett 8 felvonásban. Zenéjét szerelte Lehár
Ferenc. Rendező Kiss Ferenc. Vezényel Fridi
Frigyes. Utána kb. 10: Pontos Idő jelrés, sporteredmények, esetleg hirek. Majd Kiss Lajos
és cigányzenekara a Baross-kávéházból Vargha
Imre énekszámaival. 11.15: Roósz Emil jazz
zenekara a Povni-étt»rernböl.

Uram,
elegánsan akar férni?
Feltétlenül keresse fel K
I
L
C
ZF
Ü
L
Ö
P

uri szabóságát Arait njból mélyen leszi Ittotta.
Legújabb MI- és belföldi ssövetekböl nagy választék.
Holott anyagból is vállal munkát hitelképes egyéneknek részletre is.
im

Óra, ékszer Javítása, eladása f

Hírek. 1: Pontos Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak,
árfolyamhirek. 4: »A ma asszonya.« Csiky Jánosné előadása. 4.45: Pontos Időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 5: Kiss Pál zongorázik.
5.80: Kétezeréves újságok.« Kendy-Finály Gábor előadása. 6: Losonczi-Schweitzer Osíkár
szalonzenekara. 7: Francia nyelvoktatás. (Garzó Miklós dr.)
7.30: Tarnay-est Bevezetőt
mond Szabados Béla. Közreműködik Kőszegi
Teréz és Szedő Miklós, zongorán kísér Polgár
Tibor.
8.45: Pontos Időjelzés, hirek. Majd:
Csorba Gyula és cigányzenekara a Britanniaszállóból. 10.10: Időjárásjelentés. Utána: Magyar vonóstrió. 11.15: Megyeri Gyula jazz zenekara a Dunapalota-szállóból
Horváth Ernő
énekszámaival.

X X X . M. KIR.

OSZTALYSORSJATftK
i. a

T/egn agyobb nyeremény
s z e r e n c s é s esetben

s o d . o o o

arany*
pengő

Jutalom éa nyeremények:
300.000
200.000
I00/)00
iO.Onn I 23.000
•40.000 I "O.OOO
30.000 | 15.000
stb. pengő, összesen közel

Jótállással, olcsó áron

n"

Jnachlm írás, Széchenyi tér 5.
arany, ezüst brilliáns beváltó,

ü t e g e d • & r n i M e i z d d í í e » OrAan q

CslilíSrlök, március 30
9.15: Blaha Márta zongorázik, Hajdú Anna
énekel és Tiirkössy Antal gordonkázik, zongorán kiséri Polgár Tibor. Közben 9.30: Hirek.
11.10: Nemzetkőzi vlzjelzőszolgálat Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Dáli harangszó az Egyetemi templomból, időjárási elentés.
12.05: Házikvintett. Közben 12.25: Hírek. 1:
Pontos időjelzés, Időjárás- és vízállásjelentés.
2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfoIvamhírek. 4: »Leányok a Jövő küszöbén.« T5rökné Kovács Hermin előadása. 4.45: Pontos
időjelzés, idő járás jelentés, hirek. 5: A m. kir.
Főldmlvelésügyi Minisztérium rádióelőadássorozata. 5.30: Durium gramofonlemezeL. 6.80i
Angol nyelvoktatás.
(J. W . Thompson.) 7:
Csóka Béla magyar nótákat énekel Pertis Jenő
cigányzenekarával.
8: »Lidércek.« Majthényf
György novellája. 8.80: A m. kir. Operaháa
zenekara. Vezényel Dohnányi Ernő dr. Közreműködik Manen Jüan hegedűművész. Utánal
kb. 10: Pontos Időjelzés, Idő járás jelentés, hirek.
Majd: Mándits Jazz
a Newyork-kávéházból
Vajda Károly énekszámaival. 11.15: Horváth
Rezső és cigányzenekara az Emke-kávéházból

Péntek, március Sf

Z an7ö

9.15: Kristály gramofonlemezek. Közben 9.30»
Pügottlofrf*rII. (MUller-palota.)
Hirek. 11.10: Nemzetközi vlzjelzőszolgálat VízU é s s z p é n & b e n
állásjelentés magyarul és németül. 12: Déli
harangszó az Egyetemi templomból. Időjárás8
4
.
0
0
0
sorsjegy
köztit
m Risii
Hétfő, m á r c i u s 27
jelentés.
12.05: Szervánszky
szalonzenekar.
osz'ái* 4 2 . 0 0 0 kihuzatik, tehát
minden
9.15: Állástalan Zenészek Szimfónikus ZeneKözben
12.25:
Hirek.
1:
Pontos
időjelzés, Idő'•lírása
kara. Vezényel Melles Béla. Közben 9.30: Hi1933 mtfsodtk sors/egy nyeri
járás- és vízállásjelentés. 1.80: Tanfolyam a
április A sorsjegyek hivatalos ára osztályonként
rek. 11.10: Nemzetközi vizjelzősrolgálat. VízTestnevelési Főiskoláról. 2.45: Hirek, élelmi7 és ic
Fél | Néjryed | w^load
állásjelentés magyarul és németül. 12: Dáli haszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 3.30: A
III
i t t | 12 P
rangszó az Egyetemi templomból, időjárásferádió diákfélórája. 4: Tavaszi versek. Hollán
lentés. 12.06: Kovács Mária énekel és SonLili szavalata. 4.45: Pontos Időjelzés, időjáráskoly István hegedül, zongorán kísér Polgár
jelentés. hirek. 5: »Régi pénz.« Révész Béla
Tibor. Közben 12.25: Hirek. 1: Pontos időjelzés,
előadása. 5.30: Szórakoztató zene. Vezényel KoSzerda.márclus 29
időjárás- és vízállásjelentés. 1.80: Tanfolyam a
mor Vilmos. 7: Gyorsíró tanfolyam. (Szlabey
9.15: Bertha István szalonzenekara. Közben
Testnevelési Főiskoláról. 2.45: Htok. élelmi- 9.80: Hirek. 11.10: Nemzetközi vizjel^őszolgálat. Géza.) 7.25: A m. kir. Operaház előadásának
szerárak, pted árak, árfblvnmhirek. 3.30: A Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli ismertetése. 7.30: A m. kir. Operaház előadárádió diákfélórája. 4: Asszonyok tanácsadója. harangszó az Egvetemi templomból, időjárás- sának közvetítése. »Sába királynője.« Opera 4
(Arányi Mária előadása.) 4.45: Pontos időjelfelvonásban, 5 képben. Szövegét irta Mo<enjelentés. 12.05: Dénes József és cigányzerekara.
zés, időjárásjelentés, hirek. 5: >A versenyevezős
Közben 12.25: Hírek. 1: Pontos időjelzés, idő- thal. Fordította Kern Aurél. Zenéjét szerezte
tréningje.« Kauser István előadása. 5.80: Koczé járás- és vízállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmiGoldmark Károly. A II. felvonás után: PonGyula és cigányzenekara. 6.30: Német nyelvszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 8.80: A tos időjelzés, hírek. A III. felvonás után: Időoktatás. (Szent^vörgyi Ede dr.) 7: Relle Gabrádió diákfélőráfa. 4: »Hogyan kormányozzák a járásjelentés. Az előadás után kb. 11.15: Erriella áriákat és dalokat énekel, zongorán kivilágot.« Szigeti János előadása. 4.45: Pontos délvi-Patat Leó jazz zenekara a Gellért-szállóséri Polgár Tibor. 7.35: »Egy színházi kritikus
időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 5: »Rövidlá- ból Vlg Miklós énekszámaival.
naplójából.« Szász Károly előadása. 8: His Master's Voice gramofonlemezek. 9.45: Pontos időjelzés, hirek, időjárás jelentés. 10: »A harsona.«
Turry Peregrin előadása. Utána: A m. kir.
Operaház zenekara.
Vezényel dr. Dohnányi
Ernő.

8

m i l l i ó

| Szegediek találkozó helye az |

Kedd, március 29
9.18: A m. kir. államrendőrség zenekara. Vezényel Szőllőssy Ferenc. Közben 9.30: Hírek.
11.10: Nemzetközi vlzjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, idő jár ás jelentés.
12.05: Odeon gramofonlemezek. Közben 12.25:

István Király szálloda

(Nyugati pályaudvar mellett.) — Telefon (Interurbán) 202—43., 294—34 — Sürgönyeim; HOTELEST.

Szobáink

árát

mérsékeltük.

B lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak.

Központi lUtés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák.
Teljes komfort.
a

A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
m
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9.15: M. kir. Mária Terézia 1. honvédgyalogezred zenekara. Vezényel Fricsay
Richárd.
Közben 9.80: Hirek. 10.30:. Porttá Santa megnyitási ünnepség a Vatikánvárosból.
11.45:
Nemzetkőzi vizjelzőszolgálat.
Vízállásjelentés
magyarul és németül. 12: Déli harangszó az
Egyetemi templomból, időjárásfelentés. 12.05:
Házikvintett Közben 12.25: Hirek. Is Pontos
Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 2.45: Hlrek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhinek.
4s A Rádióélet gyermekjátszóórája. (Harsányi
Gizi előadása.) 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 5: A Szociális Missziótársulat

tlzlelem

előadása. 5.30: Kétzongorás jazz. Előadja Kondor Leó és Polgár Tibor. 6.10: »Az ember és a
gép.« Párbeszéd Pattantyús A. Géza és Lövik
Károly között. 6.40: A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület «Homeros» énekkara. 7.20:
Rádióamatőrposta. 7.50: Ismeretlen Verdi-áriák.
Előadja Gregor Vilmos, zongorán kiséri Polgár Tibor. 8.20: »Udvari bolondok és tréfamesterek ünnepe .« Fábián Ernő előadása. 8.50:
Pontos időjelzés hírek.
9: »Április elseje.«
Rendező Bánóczy Dezső dr. Szünetben kb. 10:
Időjárásjelentés. Utána kb. 11: Károlyi Árpád
és cigányzenekara a Spolarlc^ kávéházból.

sulyponlfa:

ELSŐRANGÚ MÉRTÉK UIRNI URI

1933 március 23.
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LEIPZIG. 12: Népdalok. 18.16: Gramofon. 18:
Könnyű zene. 19: Könnyű zene. 20.30: Erdélyi szász zene. Utána 23.30-ig: Tánczene
gramofonon.
MILANO. 17.10: Gramofon. 19.35: Kávéházi
zene. 21: Tito Schipa hangversenye.
PRAGA. 11: Gramofon. 13.40: Gramofon. 20
óra 40:
Gordonkaverseny. 21.05:
Fúvós
együttes.
RADIO PARIS. 20.20: Könnyű zene. 22: Offenbach-operett
harmóniai akadémiáról.
21: Tito Schipa
hangwersenye. 22: Gramofon. 22.15: Köny-<
nyü zene.
TOULOUSE. 18.80: Strauss János operettjei^
bői. 20: Dalok. 20.30 :Kőnnyü zene. 20.45:
Operaáriák.
VARSÓ. 17; Énekhangverseny. 18.25: Könynyü zene. 20: Weinberger: A romantikus
asszony. Operett.
WIEN. 11.30: Déli hangverseny. 12.40: Erica
Morini gramofonlemezek. 13.10: Gramofon.
16.50: Könnyű zene. 20: Népies hangverseny
21: Német mesterek.

Fontos Budapestre
\ hOlíöldl
rádiók részletes mosóra BtozOk reszerefü
Hullámhossztáblázat
HÉRÁN SZÁLLODÁN
Szállton men a

22.05: Énekhangverseny.
LEIPZIG. 12: Szimfónikus hangverseny. 15:
Cíterazene. 16.20: Könnyű zene. 20.30: HangJ«Ms
verseny Münchenből. Utána tánczene.
Isri Rádió P. T. T AlnJ
Algler Afrika
MILANO. 16: Könnyű zene. 19: Gramofon. 21:
Berlini itr 1 (Nnngatlnál)
Barcelona Spanyol Aqnl es tation eaotauM
Robbiani Guido del Popolo, milanói Ssala.
Beograd Jugosaláv ÜtenyvarB 80/pero
Budapest
Helyén fekvő
PRAGA. 6.15 :Zenés ébresztő. 8.30: Karlsbadi
Berlin Német
Ketyegéa 200/pera
reggeli
hangverseny.
12:
Harangszó.
17.45:
Bucureati
Rom4a
Ütenyrerí
180/per«
18
>80 28 Budapest Murjn Hangsor
Gramofon. 19: Harangszó.
278 14 Bratisl&rft OsehnL Hangsor
Lift. Központi fötés. Hideg és meleg
ROMA.
16.15: Rádióznekar.
20.45: OperettÜtenyver6 80/pero
•28 1.7 Brealau Kémet
folyóvíz.
Fürdők. Telefonos szobák.
előadás. Gilbert-operett
Brno Cseh
alléi Radlotaurnfl
811
tenyrerfl, vontatott fBtty
ROMA. 17.30: Cortot zongoraversenye a fll808 20 Bruxelea Belga
Kávéház-étterem.
,
888 18 Daventry M. Angol ÜtenyverB 6—8 öteny
RADIO PARIS. 16: Zenekari hangverseny. 16
165i 08 Daventry N. Angol ÜtenyverB 8—6 fltenjr
óra 30: Gramofon. 17: Könnyű zene. 19.30:
.. 160 fltsny/Jk
889 1.7 Frankfurt Német Morse:
4-50, Pensió 7-től.
Zenekari hangverseny.
Ketyegéa 200/pero, More«
869 9.8 Grai Osztrák
Hamburg
Nőmet
Morse
:„.—,
két
eaOrrenéa
TOULOUSE. 18.20: Zenekari hangverseny. 19
872 1.7
Egyágyasnál 10%. kétágyasnál 20%
878 78 Heiisborg Német Kotvegés,három gongütés
óra
15:
Katonazene.
22.15:
Operarészletek.
Huomiol Oiv akti
453 IS Helainkl Finn
22.30: Harmonika zene.
293 8.8 Htlversnm Holland Hangsor
VARSÓ. 12.15. Szimfónikus hangverseny. 16
Hangsor
e 'oo előflzelől •>« olvasói részire
•1876 8.5 Hulaen Holland
óra 25. Gramofon. 17: Négykezes zongora1158 10 Kalundborg Din Három gongfltéa
408 85Katowice Lengyel Ketyegéa 120/p.«. 6. gong
verseny. 18: Könnyű zene. 20: Bécsi zene.
K e d d , m á r c i u s 2 8
894 9.8 Koaloe Csehszlovák Halié Radioxaurnfl
11.40: Hegedűverseny.
KOnlgsw.
Német
200/pero
ketyegéa
1684 76
WIEN. 7.40: Gramoon. 19.30: Strauss R.: Gor- BELGRÁD. 11: Gramofon. 12.05: Könnyű zene
Huomiol Giv ¿ t l
1698 61 Lahti Finn
15: Gramofon. 10: Rádiózenekar. 19: Népdonka és zongoraszonáta, 13.15: Régi indu472 17Langenberg Német Hangsor Bt hangbdl
18 tagu harangjáték
269 2.8 Leipzig Német
dalok.
20.10: Verdi; Rigoletto, gramofon.
lók.
15.30:
Kamarazene.
19.10:
Dalok.
881 88 London N. Angol Ütenyverö 5—6 tlteny
BERLIN.
11.80: Zenekari hangverseny. 14i
868 46 London R Angol ÜtenyrerB 8—8 ttteny
Fttlemflle
Gramofon. 15.85: Brahms zongoraszerzemé600 8.6 Milano Olaaa
OstraTa Oaeh Halló! Radlocaurnll
nyei. 16.30: Zenekari hangverseny. 18.055 Or283 11 Mor.
A Szegedi Iparosok Temetkezési Egyesülete 1933
Mtthlaoker Német Három cene! hang
300 76 Mflnchen
gonaverseny. 20: Zenekari hangverseny. 21.30$
Német
évi
április
hő
2-án
délelőtt
9
órakor
tartja
682 1.7
Hattagn harang és uirtn*
Mozart: C-moll zongoraverseny. 22.30: ZeneOaló
Norvég
1071 76
Griec-motivua
kari és énekverseny. 23.30: Tánczene.
1724 17 Pirii R Francia Harang jiték
488 6.6 Praha Cseh
amelyre a tagokat tisztelettel meghívja,.
BRESLAU. 14.05: Cselló és zongoraverseny.
Harang
Lett
624 12 Riga
Ketyegéa
Amennyiben
a
közgyűlésen
a
tagok
határozat16.10: Zongoraverseny.
23.05:
Zenekari
Róma Olan
Pisztorsip, harangfltéi
441 76 Stockholm Svéd
képes számban nem jelennek meg, ugy a közgyűhangverseny.
486 75 Strasbourg Franola Gong 80/pere
lést a megjelentek számára tekintet nélkül 1933.
BUCURESTI. 12: Gramofon. 17: Könnyű és ro846 17 Toulousea Franola Oong 15/pero
évi
április hó 9-én délelőtt 9 órakor fog megtar886 16 Warstawa Lengyel Gong, madircslosergéa
mán zene. 20: Rádiózenekar hangversenye.
tani. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Évi JeMorse:—, harang a, 4
1411 168Wien Csitrik
DAVENTRY.
17.30: Szalónzene. 19.30: Molentés. 3. 1982. évi pénztári jelentés. 4. FelmentKetyegés 870/pere
1248 8
zart zongoraszerzeményei. 20.20: Katonazevény megadása. 5 Költségelőirányzat 1933. évre.
807 0.8 Zagreb Jugoasliv Ütenyerö l(X)/pere
ne. 22.20: Zenekari és énekhangverseny.
« Tisztújítás. 7. Esetleges Inditványok.
¡«7
LEIPZIG. 12: Gramofon. 16.30: Zenekari hangVasárnap, március 20
verseny. 20: Wien. Utána 2030-ig: Zenekari
H é t f ő , m á r c i u s 27
hangverseny.
BELGRÁD. 11: Gramofon. 12.05: Könnyű zeBELGRÁD. 11: Rádiózenekar. 12.05: Népda- MILANO. 17: Gramoof,.. 17.50: Tánczene. 31:
ne. 15.30: Gramoofn.
16 ¡Népdalok. 16.30:
lok. 16: Zenekari hangverseny. 19: ÉnekTarka est. 22.15: Előadás.
Gramofon. 19; Rádiózenekar.
hangverseny. 20: Gramofon.
PRAGA. 10.45: Gramofon. 17.50: Gramofon. 31
BERLIN.
11.30: Zenekari hangverseny. 14: BERLIN- 11.30: Szimfónikus hangverseny. 14:
óra: Gitárzene.
Gramofon. 15.35: Régi olasz áriák. 15.50: Két
Indulók és népdalok, gramofon. 16.30: Zene- RADIO PARIS. 20.20: Könnyű zene. 21: Hangcsemballó hangverseny. 16.30: Szimfónikus
kari hangverseny. 18: Zongoraverseny. 19.35:
verseny. 21.45: Leoncavalló: Bajazzo (Scala)
hangverseny. 18.10: Dalok. 19.25: Legújabb
Zenekari hangverseny. 21.20: Karének. 22.30:
gramofon.
gramofonlemezek. 20.05: Harmonikazene és
Tánczene.
ROMA. 17.30: Rádiózenekar. 20.15: Gramofon.
dalok. 21: Előadás. Utána tánczene. 24: Ze- BRESLAU. 16.40: Könnyű zene. 19.30: Kőny20.30: Hírek.
nés szinmü.
nyü zene. 19.30: Könnyű zene. 21: Kamara- TOULÓUSE. 18.10: Operaáriák. 19.45: Dalok
BRESLAU. 12: Zenekari hangverseny. 15.45:
zene.
és katonazene. 22 :Szimfóniuks zene.
Zenekari és énekhangverseny.
18.25: Ka- BUCURESTI. 12: Gramofon. 17: Rádiózenekar. VARSÓ. 17: Szimfónikus hangverseny. 1835:
marazene.
20: Mozart: Négyes, op. 18, kamarazene.
Könnyű zene. 20: Népies zene. 21.30: Mozart
BUCURESTI. 11: Népies zene. 12: Gramofon.
2045: Két?ongorás verseny. 21.15: Dohnámüveiből.
13: Gramofon. 17: Könnyű és román zene. J nyi Ernő: Négyes. 22: Kávéházi zene.
WIEN. 11.30: Könnyű zene. 13.20: Gramofon.
18.15: Marcu-zenekar. 20: Mozart: Don Jüan. ] DAVENTRY. 17: Rádiózenekar. 19.30: Mo15.20: Énekhangverseny. 16.55: Könnyű zeDAVENTRY. 16 :Katonazene. 17.15: Zenekari
zort zongarszerzeményeL 21: Kamarazene.
ne. 20: Strauss testvérek, zenekari és énekés énekhangverseny. 18.30: Zongoraverseny,
23.40: Tánczene.
hangverseny.

lesilobb
modern szállója.

?
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Nyakkendő különlegességek poiiik Tesuéreknéí
BRESLAU. 18.0Ö: Gramofon. 16.35:
Könnyű
zene. 21.10: Kálmán: Marica grófnő.
22.40:
BELGRÁD. 11: Gramofon. 12.08: Rádiózene- BUCURESTI. 12: Gramofon. 17: Rádiózenekar.
kar. 16: Gramofon. 16.30: Népdalok. 22: Gra20: Szimfónikus előadás.
mofon.
DAVENTRY.
17 ^Zenekari hangverseny. 19
fiERLIN.
11.80: Zenekari hangverseny. 14:
óra 30: Beethoven zongoraszerzeményei. 21:
Gramofon. 15.40: Citerazene. 16.30: KerinTánczene.
gők. 18.05: Dalok. 20.15: Mandolinzene. 20.40: LEIPZIG.
12: Zenekari hangverseny. 16.30:
Zenekari és énekhangverseny. 2L15: PfitzSzalonzene.
19.80: Blon zeneszerzeményei.
ner: Cisz-moll szimfónia. Filharmóniai zene2005: Tarka-est 21.451 Dalok. Utána 20.30:
kar. Utána tánczene.
Könnyű zene.
BRESLAU. 13.05: Hangosfilmdalok.
18.30: MILANO. 16: Róma. 19.35 ¡Kávéházi zene. 21:
Könnyű zene. 22.20: Zeneüari hangverseny.
Szimónikus hangverseny.
BUCURESTI. 12: Gramofon. 17: Rádiózenekar. PRAGA. 10.10: Gramofon. 17.05: Kamarazene.
20: Gordonkaverseny. '¿0.45: Zongoraverseny.
19.25: Hegedűverseny. 21: Zenekari hang21.15: Hegedűszóló. 22: Tánczene.
verseny.
DAVENTRY. 16.15: Zenekari
hangverseny. RADIO PARIS. 20.20: Könnyű zene.
19.30: Mozart zongoraszerzeményei. 21 óra ROMA. 16: Zongoraverseny. 20.45: Zenekari
15: Szimfónikus hangverseny.
hangverseny. 22 :Kőnnyü zene.
LEIPZIG. 12: Könnyű zene. 20: Berlin. Utána TOULOUSE. 20: Operaáriák. 21.30: Zenekari
24-ig: Tánczene Kölnböl.
hangverseny. 21.45:
Grieg: Peer Gynt. 22
MILANO. 17: Énekhangverseny. 19.35: Kávéóra 15: Dalok és könnyű zene. 24: Operettházi zene. 23.05: Tánczene.
részletek. 1.05: Argentin zene és katonazene.
PRÁGA. 11: Gramofon. 18.40: Gramoofn. 16 VARSÓ. 17: Hegedűverseny. 18.25: Könnyű
Ara 10 :Zenekari hangverseny. 21.40: Zonzene. 20.15: Szimfónikus hangverseny.
goraverseny.
WIEN. 11.30: Szalonzene. 12.40:
Gr-nofon.
RADIO PARIS. 20.20: Gramofon. 21.45; Gra13.10: Gramofon. 16.40: Szalonzene. 20: Zemofon. 22: Zenekari hangverseny és karnekari hangverseny.
ének.
ROMA. 17.80: Énekhangverseny. 20.45: KözSzombnl, április 1
vetítés egy színházból
TOULOUSE. 18.30: Szimfónikus hangverseny BELGRÁD. 9.30: Gramofon. 11; Zenekari
hangverseny. 15: Népdalok. 15.30:
Vonós1950: Zenekari hangverseny. 22: Mandolinnégyes.
16:
Rádiózenekar.
19:
Gramofon.
zene. 24: Bécsi zene.
20.15: Ljubljanai énekkar hangversenye.
VARSÓ. 17: Kreisler- és Tltta Ruffo-lemezek.
1825: Könnyű zene. 21: Zongoraverseny. 22: BERLIN- 12: Zenekari hangverseny. 15: Zene
kari hangverseny; 16.20: Zenekari hangverÉnekhangverseny.
seny. 17.55: Énekhangverseny. 18.20: SchuWIEN. 11-30: Négyes. 12.40: Gramofn. 13.10:
bert müveiből. 19.25: Humoros előadás. 22:
Gramofon. 17: Cseh zene. 2150 :Népies zeHirek. Utána 24-lg: Tánczene.
ne. 22.55: Tánczene.
Könnyű zene.
BRESLAU. 13.05 :Gramofon. 16.30: OperettCftUtOrtOk, m á r c i u s 3 0
részletek. 21: Tarka -est
BELGRÁD. 11: Zenekari hangverseny. 15 óra: BUCURESTI. Műsora nem érkezett meg.
Gramofon. 16: Rádiózenekar. 20: Népdalok. DAVENTRY. 17.15 :Gramofonlemezek. 20.30:
20.30: Katonazene.
Zongoraverseny. 22.40: Zenekari hangveré
BERLIN.
11.30: Könnyű zene. 14t Gramofon.
seny. 23.35 :Tánczene.
16.30: Könnyű zene. 19.10: Gramofon. 2185:
Brahms: Románcok. 22.15: Hirek. Utána 24- LEIPZIG. 12.30: Hangverseny. 13.15: Mandolinzene.
16.30: Fúvós együttes Berlinből.
tg: Könnyű zene.
19.15:
Harmonikazene.
20.30: ÉnekhangverBRESLAU. 18.10: Strauss hangverseny. 14.05:
seny.
2L15:
Tarka-est
Utána
0.30-ig: Tánccirkusz-zene. 16.10: Könnyű zene. 20.15:
zene.
Népies zene.
BUCURESTI. 12: Gramofon. 17: Könnyű és ro- MILANO. 17.10: Zenekari hangverseny. 19.35:
Modern zene. 20.45: Operettelőadás.
mán zene. 8.15: Dinlcu-zenekar. 19,30: KözPRAGA. 11 :Gramofon. 1750: Gramofon. 20.06
vetítés az operaházból.
perc: Közvetítés a Lucerna palotából. JarDAVENTRY. 16.45: Kávéházi
«esne. 17.45:
mila Novotna hangverseny.
Orgonaverseny. 19.30: Beethoven zongoraRADIO
PARIS. 150: Tánczene. 21.45: Színműveiből. 28.45: Tánczene.
műLEIPZIG. 12: Gramofon. 16: Szalonzene. 19.30:
ROMA. 17.30: Orgonaverseny. 20.45: Színházi
Beethoven: IX. szimfónia. (Gewandhaus hangelőadás közvetítése.
verseny.)
TOULOUSE 19.30: Szimfóniuks zene. 19.45:
MILANO. 17.10: Könnyű zene. 21 óra: OperaFilmdalok. 20.30: Argenitn zene. 21.30: Opeelőadás.
raáriák. 21.45: Katonazene. 22.40: SzimfóniPRAGA. 11: Gramoofn. 1750: Gramofon. 22
kus hangverseny. 24: Kedvenc lemezek.
óra 45: Gramofon»
VARSÓ. 17: Istentisztelet. 18.05: Könnyű zeRADIO PARIS. 20.20: Könnyű zene.
21.45:
ne. 20: Rádiózenekar. 22.05: Chopin-müvek.
Gramofon. 22: Zenekari hangverseny.
23: Tánczene.
ROMA. 17.80: Könnyű zene. 20.45 -.Szimfóni- WIEN. 11.45: Zenekari hangverseny.
18.05:
kus hangverseny.
Könnyű zene. 19.35: Karének. 20:
Paulini
TOULOUSE 18.30: Schubert négyes. 20 óra:
Béla és Harsányi Zsolt: Háry János, zenéjét
Tánczene. 22.40: Bécsi zene. 24: Filmdalok.
zszerzette Kodály Zoltán.
VARSÓ. 17: Kamarazene. 18.25: Könnyű zene.
20: Zenekari és énekhangverseny. 22.15:
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Tánczene.
WIEN. 11.30: Négyes. 12.0: Gramoofn. 15.45: Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Dalok és áriák. 19.30 :Katonazene.
20.45: Hírlap- és Nyomdavállalat Rt könyvnyomdájában
Wagner: Tannhauser, gramofon.
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

Szerda, március 29

Péntek, március 31
BELGRÁD. 11; Gramofon. 12.05: Ráidózenekar. 16: Népdalok cimbalmon. 16.30: Énekhangverseny. 17: Gramofon.
BERLIN- 11.30: Könnyű zene. 14: Gramofon.
16: Fúvószenekar. 20: Tarka-est Utána tánc23.30—0.30-igj Tánczene.

Ruháit, függönyeit, szőnyegeit

Osekonies 11. és
Széchenyi tér-

Apróhirdetések
Bútorozott
szobát

Szép, modern ótszobás fé.
regmentes
lakás
kiadód
Deák Ferenc ncca 18.

Tisztviselő keres

LAKÁS1
gyorsan és jól kiad
illetőleg talál, ha fölad egy apróhirdetést
a

Oílmoflvarorsztalia!

Lépcsőházi bejáratú butorozott kis szoba
kiadó
azonnolra is. Párisi körút 38/b
Uccai bútorozott szoba, necal pincehelyiség
raktárnak, műhelynek kiadó. Felsőtiszapart 5.
Kvártély kapható,
külön
ki* bútorozott szoba kiadó.
Párisi kőrút 43/b.

Belvárosban
májusra 3,
esetleg 2 szobás komfortos
lakást. írásbeli ajánlatokat
hely és ármegjelöléssel kérek »Pontos fizető« jeligére.
5 szobás modern föld.'zin'.'
lakás, esetleg 4 szobássá
alakítva, Tisza Lajos körut
81. szám alatt május elsőjére kiadó.
Májusra kiadó
kétszobás
modern lakás, másodemeleti, Fodor ncca 38. Ér.
tekezni Maros ncca 27.
Földszinti uccai
szobakonyhás lakás kiadó. Hunyadi tér 7.
Emeleten kétszobás, elzárható
folyosóval, njonan
festve, villannyal, Teréz
ucca 15.

Kiadó szép tiszta bútorozott szoba, fürdőszoba has»
S—4—5 szobás lakás, monálattal, állandó lakónak
Református-palota, II. 14. dern, májusra kiadó, Honvéd tér 8., Tisza Lajos körUccai különbejáratu bútout sarok.
rozott szoba elsejére kiKiadó kettő« pince májusra
adó, Honvéd tér 7.
raktár
vagy
műhelynek
Különbejárat*
bútorozott
Szentháromság
ncca 8/b.
szoba kiadó, Tisza Lajos
Értekezni Maros ueca 27.
kőnit 45.
Kétszobás, fürdőszobás éfl
háromszobás lakás májusra
Lakás - Üzlet kiadó.
Somogyi ncca 24.
Keresek máj'» l-re nagy2—S szobás ndvari lakájt
körúton belől a vágóhídi
fürdővel kiadó, 1 pár szép
villamos mentén vagy köpáva és temetkezési berenzelében száras, üres szodezés eladó. Iskola u. 27.,
bát évi bérletre- Ajánlatot:
fog. templommal átal.
»Magányos nyugdija*« Jeligére a kiadóba.
3 szobás modern
lakáp
megtekinthető 10-11 Vitéz
Emeleti kétszoba, előszobás
ncca 15., L
lakás májusra kiadó, Tavasz ncca 11/b.
Földszintes ndvari szobakonyha április l-re klad<J.
Nagyobb üzlethelyiség kiLechner tér 9., a háztulajadó Kossuth Lajos sugárút 73. Megtudni emeleten.
donosnál, I. em.
Uccai emeleti szoba-konyhás lakás májusra kiadó.
Hunyadi tér 11.

UJ t szobás lakás Kál.
várta térre, viz, villany'nyal, kiadó. Remény n. 1.

2 szobái, fürdőszobás szép
lakás kiadó. Bercsényi ncca IS.

Feketehárban (Somogyi n.
20.) kétszobás legmoder.
nebb eböemetett uccai lakás május l-re kiadó.

Háromszobás, fürdőszobás
lakás májusra kiadó. Teleki ucca 1.

Bérbe vennénk
huszárlaktanya körül egy
magánházat 2x2
szobás,
esetleg egyszobás lakásokkal. »Biztos fizetés« jelige.
Kölcsey ucca 6. szám alatt
kettő 3 szobás lakás május
l-re kiadó, irodának, rendelőnek alkalmas.
Műhely, raktár. Istálló kladó. Rottenberg ügyvéd,
Löw Lipót ucca 9.
Kiadó 1 szobás, konyha,
speiz, emeleti lakás, Szillérl sugárút 18.
2 szobás udvari lakás kiadó. Dáni ucca 4. szám.
Fodor ucca 2. alatt modern
négyszobás lakás augusztusra, Mérey ucca 6/e alatt
háromszobás modern lakás
májusra kiadó.

Üzlethelyiség lakással május l-re kiadó. Rothermere-telep 18. (Kertész ncca
folytatása.)
Uccai szuterén villannyal,
vízvezetékkel,
hentesnek
mosodának rendkívül alkalmas, kiadó. Kálvária u. 37.
Kapualatti bejárattal ucca.1
2 szobás lakrészt mosdószobával orvosi readelfi.
ügyvédi iroda, vagy más
hason célra kiadó. Polgár
ncca 5.
Oroszlán nec* 8. sz. alatt
kétszobás ndvari lakás, egy
kis szoba és egy nagy magasföldszint! világos szoba
májusra klndó.
Szép uccai szoba ürese?
konyha- vagy fürdőhasználattal kiadó, Széchenyi tér
9., I. bal.

Foglalkozás

lakás

Egy négytagú cigányzenekart és egy pincérleányt
felveszek. Vaspálya u. 1.

el»« vegytisztitó és fMtöipartslep iskola ncca Z1. Fogadalmi temp.májusra kiadó. Tud. Hatylomnak átal. — FiOK: KArolyl u c c a 4. Telefon 12-69- tyu ucca 6.
Olcsó
Kétszobás emeleti lakás máárak!
jusra kiadó. Üstókpsu. 8.

Családtalan nyugdíjas házaspár házmesteri állást keres.
Szives
megkeresés
»Házmester 40.« lel.

tisztittassa és festesse

Glöckner
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J. é s Fiánál

Emeleti

szép

nagy

W
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Egy Jotib n ő szeretne elmenni Jobb nrl családhoz
délelőtti érákra, kl főzést
is vállal. >Rendszerető« Jeligére.

b o r s ó k , melegágyi és
szabadföldi kalarib, retok, káposzta,
saláta, ugorka, hSSír* v a j b a b o k
Fajtiszta erfurti korai

és minden ró-

Junges, Intelligentes Fräulein sucht Stelle zu Kindern. Unter »Ausland«.

k o n y h a k e r t i és
virágmagvakal

Német kisasszony 4 éves
kisleány mellé
délutánra
felvétetik. Vadász, Attila
ucca 11.

fonyhakerti és v i r i t r m a j m k -

ban csodálatot keltő ú j d o n s á g o k . Folyton nyiló cha-

Perfektül főző mindenes

szakácsnő

Óriás 60 cm. macras violák,

>3,*

pálma magvak, dália,
benénla nladloln«, g y ö n g y
vlráqhagymák és g u m ó k
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női fodrászQzlet
SpeclAHa trlz és vas

doldlda,
tarlós

on-

öatfesiés
ondomida.

Tölíöíollalc

már P 1'20-tól U cer. arany
Irrldnmheggyel P 4"K0 lói
Tinták 40 (ll-lől. Töltőtoll
lavHásI olcsón lói készít
V E I | C D Irénépazaközlet
n K L L C 11 Kárász neca 16

Keresek bizománytba és
megvételre
mindennemű
lakásberendezési tárgyat.
BAhma*. Tisza Lajos kSrat 48.

ElsórendQ
«
kárpitosmunkák

Szt Mihály n. 1. Fodor a. sarok.

eladó Frlschmann gépmühey, Kávária

u. 2/b.

• b á d I ő k,

o b é d I6

Aranyat, ezüstöt,

Szántó Sándor

meglepfi olcsón

Kertésznél
Feketesas ucca. «
I —III • I I I S — — —

Gyümölcsfa
szőlővesző hazai és amerikai
alanyon.
Díszfák,
fák, cserjék kaphatók f f
kertrendezést vállal

Demeter Ferenc
kertészete, Újszeged.
Telefon: 22-10.

Ház és telek
együtt és k ü l ö n is

eladó!

Ulszeqcd. Bethlen n. 17.

(A nagystrandl antébnszznegállónál.l BSvebb felvilágosítást ad Léderei Illés,
Károlyi nooa 8.
42

Eladó egy u j kerékpár és
férfi ruhák Dugonics ucca
19, emelet.

A 25 cm. es kétoldalas sláger tánclemezek, magyar
nóták és mtivészlemezek
darnbfn . . P
-4 d r b

e

„

IO
Déry

brllllánst. zálogjegyet, szőnyeget megvételre

sek. D e u t s c h

kere-

Imra,

órás, ékszerész, Gróf Apponyi Albert (Iskola) n. 8.

REMEK

3 ajtós
fehér szekrényt
vennék, Dobd füszerüzlet,
Oroszlán ucca.

Csongrádi sugárut vége felé
telek, fakereskedőnek alkalmas,
eladó.
Érdeklődni
Kecskeméti ucoa 27.

kerékre szere've, (öntözésre, ttizo tásra a'ka'mas)

Keréknár, ¡ ¡ Ö » *

4

ADAS -VETEL

14 méteres, közüzemmel ellátott háztelek szabadkézből
eladó. Tud. Bárka ucca 7.

Motoros
vlzl«»lvaltyu

r é s z l e t r e 1». Onmmlk éa
alkatrészekből nagy választék.
ElstrendA lavll« műhely.

Sehol •
wo'csóbbanl

Elmennék házakhoz mosni,
vasalni, parkettát súrolni,
esetleg
nagytakarítást olcsön vállalok. »Tiszta 3«
Jeligére.

13

már Igen olcsón kaphatók.
Alakitások modeUek után
legjutányosabban.
VILMA
kalapszalon, Feketesas a. 16

és hálószoba berendezést,
vagy arra szóló zálogcédnlát veszek. Közvetítőt díjazok. Csak príma dolog jöhet számításba.
Ajánlatot
»K. J.t jeligére kérek a kiadóba.

BÚTOROK

ha délelőtti megrendeli az.
nap megkapja BARTOS bé.
lyegzőgy árából. Kárász ncca

kalapujdonságaim

Használt, de jókarban lévő

Németül beszélő j ó családbél leány ajánlkozik gyermekekhez.
»Háztartásban
segédkezik« Jeligére.

Gumibélyegzöjét

elatírendU

Szedresl kárpitosnál

Szeged, Kiss a. (Kiss D -palotai

Anständiges Fräulein -wird
zu i n el
Buben
gesucht.
Meldungen zwischen 1—3
Lévai, Horváth Mihály ucca
3., I I .

vagon

hálószoba legfinomabb kivitelben, kisipart munka olcsón eladó Szöllősy műasztalosnál, Felsőtiszapart 2S.

masszírozást, szaksterflen végiek, hívásra házhoz megyek
TTsrodában bármilyen állást vállalok. Jnháaz, Füredi nooa 7.

Egy ügyes. Jobb megjelenésű leány kiszolgáló gyakonnoknak felvétetik Szarva/
kalapüzletében, Hid u. Q

Egy

készítése éa javítása. Raktáron:
Rekamlék, garaltnrák, modern
fotelok, ottománok. Olosó iraki
Szedres! lotrlAoy.
Modora torma, kdnnyen kezelheti, kényelmei, legolcsóbb P 98

Soffffrképzés

Tyuktzem*,
k«r«mvágást

tisztasága és termőképessége felülmúlhatatlan.

réxndllcot

clönydrban

fajsw

leadok.

Földmives ucca 2. sz. alatt
megnyitottam, ahol rendeléseket a legszebb kivitelben
készitek és Javítást elvállalok. Szíves pártfogást kér

Bugyi József
cipészmester.

teleMtaeég Bellet), Rosas Károly oki.
gépészmérnök és

Müller Béla oktató vezetése
mellett a legjntányosabb áron
Mnrka tm Tér«« antAJavUómflnelyében, Vadász n. 1. Tel 38-40

clpészilzlefemet

hollandiai t a k a r m á n y répavagvalm

Tavaszi

Wállay Albert n. 1., Alabástromoszlopos
r a , antik bútorok eladók.
Angol url szabóság óBútorért
cserélek antikot.
Batthyány ucca 2. szám a.
(Kass
mögött)
megnyílt.
Minden • szakmába vágó
munkát
készítek, bel.
én
külföldi
szövetmintáim
nagy
választékban. Hozott anyag feldől*
gozását vállalom a legmodernebb szabással. Fordl.
tást, alakítást. Javítást és
vasalást
* leprecizebben
végzem. Olcsó ár, pontos
kiszolgálás. Szíves pártfogást kér Kakustl
Istvái,
angol n r l szabó.

Tisztelettel értesítem a n.
é. közönséget, hogy

vásároljon!

Valódi

Ondoláiás

alsóvárosiak
figyelmébe!

MIHÁLYI
ADOLFNÁL

baud és malmosln szenfilk.

Olcsón

épit, átalakít, tervez Ottooap
István
építész,
Oroszlán
ucca 4.

40 fillér, Somogyi Ferenc,
Fetőfi Sándor sugárut 67.

saját érdekében csak

Szobaleányt Jé bizonyítványokkal, kizárólag perfektet, feli-eszek.
Jelentkezés
reggel kilenctől
Dugonics
tér 11. szám, I . emelet 1.

kerestetik ápr. 15-re.
pengő« Jeligére.

T 9 3 3 március 25.

2 80
lo-SO

. . . „ »A-OO

2 4 o e p á r u h A z . SS

Akácfaszőlőkarók
nylifasepiflk és somianyelek megérkeztek. Sr

deklődnl lehet éa megrendelhetők

Somló Mór

'ablzományosnál, Tisza La
jos kSrat 37. I. 6. Tel. 11 4«

már 15 pengőtől. Tűzhelyraktár. VereMgi,
Rákóczi
tér, Török u. 1.
Komplett világos hálószobabutor eladó. Zákány neca
7., emeleten.

olcsón eladó Jakoblevlcsnél,
Maros ucca 34.
Eladó gyalult kerítés deszkák és más anyagok, Kossuth Lajos sugárut 81.
Ebédlőszekrény, asztal, toilett tükör, luszter, székek,
Kossuth Lajos sugárut 81.
Eladó hentesüzlet berendez és
és egy töltő gép, darabonként
ls. Szentbáromság
ucca 50.
Eladó egy Jó szecskavágó
és létrágya. Farkas ucca 3.

Eladó fél háló, szőnyeg,
egy festmény, fehérnemű,
Felhő ucca 13.

Stráfkocsl, hintó, tizedes
mérleg eladó,
Rottenberg
ügyvéd, Löw Lipót ucca 9.

Modern magánház, teljesen
adómentes, kevés
pénzzel
olcsón megvehető, Oroszlán
ucca 4., II. em. 5.

ARANYAT,
ezflstOi és

zálogcédulát
•eszek magas áron

Rosenberg

ékszerész, b

KárOITIU.I Városi bérház

Tégla és cserép
árát mélyen leszállítottam.
Nagyméretű I. tégla P 34,
II. P 30. Kapható Iván
ndl, Klauzál tér 3>

Egy teljesen u j , elegáns
hálószoba
és ebédlő, továbbá értékes könyvtár és
Teréz ucca 11. szám alatt
egy elegáns
leánykakabát
ház nagy telekkel eladó.
eladó. Megtekinthetők ózv.
Érdeklődni Tisza Lajos körlinfiár Benőné, Jókai u. 1. ut 61., L 5. ajtó.

Motorkerékpárok és segédmotor eladó. Szivárvány noca 34.

Házal
legkönnyebben el
adhat vaory vehet,
ha meghirdeti a

Dé'magyarorszáq

apróhirdetései között

Kis iróqép

Eladó föld
Vásárhelyen.
Mindent termő, Ideális fekvésű 9 hold föld, tanyával,
jó vizű kúttal, iskola és
köves nt mellett, tehermentesen eladó. Esetleg terméssel együtt ls. Bővebbet válaszbélyeg ellenében a tulajdonos á d : Szűcs Márton,
Hódmezővásárhely,
Könyves o. 1.

Kétkerekű gyermek (lehetőleg leányka) kerékpárt vennék. Kelemen ucca 2., I ,
emelet Jobbra.

Barack-, meggy-, málnalekvár kilója 2.50 pengő, paradicsom, Sanax masslrozf
eladó. Attila ucca 4., földszint 3.

Egy
régi
pár
hály

táskagramofon és egy
rendszerű motorkerékeladó. Tud. Szent Mincca 7. Házfelügyelő

Brüllánsgyürü
és férfi
aranyóralánc magánkézből
eladó. Megtekinthető Kováts
órásnál, Tisza Lajos kőrút 52.

Kerékpárokat,
varrógépet
legolcsóbban,
szakszerűen Javít CSANYI
műszerész,
Mikssáth KáL,
mán ucca 1 1 .

Kl adna kOlcsBn

300-400 P kamatra, bizto.
slték van, nem társulásra.
Leveleket t Tisztviselő « JelIgére e lap kiadóhivatalába
kérek.

HRSZNÁLT
bútort, ruhát és a
háztartásban felesleges tárgyakat Jól

értékesít a

Délmagyarorszáq
apróhirdetései ntján

Útlevelekre

•zerb vlznmot 8 nengCrt, oseb,
román, franola atb. vízumot 4
P-ért 24 éra alatt legbiztosabban
megszerzem, vidékit ls vállalok.
L&zér iroda. Attila nooa B. 2

Szeley

uj gallér tisztítása
szenzációs! NI

Tisza Leios ^örut 27.
As Alföld legnagyobb
táblaOveg r a k t á r a

Körösi Géza

HÁZASSÁG

Házasságokat
szolid feltételekkel, sikerrel közvetít . M E R K Ú R *
iroda, Petőfl Sándor sugárut 3H. Válaszbélyeg. Js

(lü/üiüJ
20 éves fiatalember megismerkedne hozzá illő nő*
vei, ki segítségére volna.
»Jön a tavasz« jeligére a
kiadóba.

üvegezést vállalat

Szeged, Mérel ncca 8.
Telefon 19-57.
8

Csónakmotorját
gondosan javítja Frisch-

mann
gépműhely,
Kálvária ucca 2/b.
100 pengős társat keresek
egy Jó üzlethez. Azonnal,
állandó üzlethez »Itt a szezón« Jeligére.
Trafik, forgalmas útvonalon, betegség miatt igényjogosultnak átadó. «Igény.
jogosult« jeligére a kladóbq

Otthont kedvelő úriasszonyka kimondott úriember ismeretségét keresi »Diszkrét*«
Jeligére.
Vigkedélyü fiatal asszony
szórakozás céljából mégis«
merkedne idősebb komoly
úriemberrel. »Diszkrét 25«
Jelige,
Középkora korrekt urtem«
ber úrinő barátságát ke.
resl szórakozás
céljából
»Vidéki 35« Jeligére.
Barna fiatal leány keres«
barátságát független úriembernek. »Koraoty« jeligére.

I s m á l vehet | Varga cipők legjobbak! r u > 1

aranyat

brlH'áns «gyémántékszert,
svájci zsebárát, evfieszközt

Miillhofffernél
Széchenyi tér 9.
legszolidabb alkalmi árakon, rtsrietflzeftsr* Is.
Elsőrendű javítóműhely.
Aranyat, ezüstöt, zálotfcédulát magas áron veszek
143
Kelemen-féle nagy magyar,
német szótár, használt sparherdt eladó, Tisza Lajos
kőrút 45.

k e r é k i > A r t

r

190 v a r r ó g é p e t , m o t o r k e r é k p á r t
ve»«
Galiba Jbzsel mhszorész, Arany János n. 16. Nagy alkatrész raktár.

Tüzifail3"
M i n d e n mennyiségben házhoz szállítva
Nagy karika száraz gyújtós 4 S fillé*"

Brikett,
Koksz.
Löwy
Adolfszén,
»Társai
I S

