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Az állam és a város

Vasárnap, 1933 junius 25
A r a 20 f i l l é r
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IX. évlolyam,-«t
kiszolgáltatva az államnak? A bíráskodás az
államhatalomnak egyik ága s az állam, melynek
hatalmát a bíróságok gyakorolják, helyezheti
magát ennyire a szerződés törvénye és a jog
fölé? Az állam megteheti azt, hogy elvesz akkor,
amikor adnia kel'ene s megteheti ezt csak azért,
mert hatalma nagyobb, mint az államot alkotó
polgárságé együttvéve.
A jogot a n'ép közérzülete te'-emtette meg s
lehetnek esetek, amikor a népnek nemcsak alkotni, de alkalmazni is kell a iogot. Hiába füg-

A kultuszminiszternek az az elhatározása,
amivel az egyetemi épitöbizottságot feloszlatta,
a városnak lényeges érdekét nem sérti. Mégis
fájdalmasan érint bennünket ez az intézkedés,
mert a végét jelenti annak a munkának, azoknak az alkotásoknak, annak a századokra kiható tevékenységnek, melyek az egyetemi építkezéseket hozták létre.
Elkészült a mérleg azokról a kötelezettségekről, melyeket az állam beváltott s melyek beváltásával adós maradt s ezzel szemben látjuk azt, hogy mit teljesített és mivel maradt
adós a város. A város és az állam megegyezett
és ez a megegyezés lett a város kötelezettségeinek alapja s ez szabta meg a város teljesítésének mértékét is. A város tartozik az állam(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bécsnak még 250.00Q pengővel, az állam viszont ből jelentik: Az alsóausztríaí tartományi kortartozik a városnak s tartozik a szegedi egye- mány szombaton este letartózlatási parancsot
temnek a bonctani intézet, az elméleti orvos- adott ki az alsóausztriai tartománvgyülés
tani intézet, a szemészeti és idegklinika épü- nyolc nemzeti szocialista képviselője ellen. A
leteivel. A város a nyolc és félmillió pengőnek szolgáltatása után aránytalanul nagyobb
mértékben teljesítette kötelességét, mint az állam s ez az aránytalanság annál szembeszökőbb, mert a város által fizetendő 250.000
pengő még esedékessé sem vált. A város tehát
egyetlen fillérrel nem maradt adósa az államnak.
bessélí Gömbös

E L Ő F I Z E T É S : Havonta helyben 3 . 2 0 .
Vidéken ét Budapesten 3.00, klllfOldOn
0.-40 pengő. - Egyes szóm óra hétköznap 12, vatár- ós Ünnepnap 20 llll. Hlrpetések (elvétele tarifa szerint. Megfe~
leni« hétlfl kivételével naoonta reggel

gesztették fel az esküdtszék működését, egy
esküdtszék még megmaradt: az alkotmányos jogait gyakorló
nép esküdtszéke.
Ha az állam a
hatalom
jogán csele'szik, akkor a polgárságnak kell érvényesítenie az erkölcsnek és jognak
princípiumait. Ez a város nem juthat koldvssorra amiatt, mert az állam nem teljesiti kötelezettségét ve!e szemben. A polgásígnak mes
kell találnia az önvédelem eszközét, ha nin-s
senki, akihez szorongattatásában segítségért és
oltalomért fordulhatna.

Letartóztatták az alsóausztriai
horogkeresztes képviselőket
frakció vezetőjét, L e o p o 1 d tartományi tanácsost, aki tényleges százados, katonai járői
tartóztatta le. A többi nemzeti szocialista képviselő közül csak négyet sikerült letartóztatni,
hárman elmenekültek.

A királykérdésrö
I, a
és a berlini
útról

A városnak jósra lenne arra, hogy ezeknek az
intézeteknek és klinikáknak éoületei felemelét
sét követelje, a vá.csnak joga lenne arra, hogy
az államtól mindannak az építkezésnek végrehajtását igényelje, amit az állam magára vállalt s aminek vállalása ellenében kötelezte magát a város példátlanul nagyszabású hozzájárulására. S a varos most nem is azért harcol, hogy az egyetem meg nem épített épületeit megépítse a város, Szegednek most azért
kell harcolnia, hogy az épületeiben
csonka egyetem Intézményeiben
és működésében
ne csonkuljon meg. Ha Szeged város a jogait érvényesíteni tudná, ha a közerkölcsön kívül lenne más
tekintély, mely az államot köte'ezetlségeí beváltására bírhatná, akkor a város követelhetné a
meg nem épített klinikákat és intézeteket. A
város ezt nem teszi, bizonyára azért, mert
úgyis kilátástalan volna törekvése s miután
áldozatait meghozta, miután kö'e'ezettségét teljesítette, miután a mór megtette kötelességét,
az állam arra készül, hogy a város teljes szolgáltatása ellenében csonkán nyújtott ellenszolgáltatását még tovább csonkítsa. Az államnak
az lenne a köte'essége, hogy megépitse a szemészeti és idegklinikát s az elméleti orvosi
intézetek otthonát s ezt a kötelezettségét az
állam ugy késiül teljesi'eni, hogy a jogi fakultást elvezényeli. Az állam arra van kötelezve,
hogy adjon s ezt a kötelezettségét ugy akarja
teljesíteni, hojjy elvesz.
Az állam nem hivatkozhatik még a gazdasáqi
lehetetlenülésre
sem, mert a baromfikereskedö
is csak altkor hivatkozhatik rá, ha még egyik
fél sem teljesített. Nincs a világon olyan jogrendszer, mely elismerné a gazdasági lehetetlenülésre való hivatkozást annak részéről,
aki a vele szerződő féltől a szolgáltatást már
felvette. Ha volna bíróság, amelyik az állam
és a város nagy perében ítélkezhetne, vagy
arra kötelezné az államot, hogy emelje fel a
hiányzó épületeket, vagy arra, hogy adja viszsza a városnak a város által nyújtott szolgáltatás jelentékeny részét. Azért, mert a város
«em fordulhat bírósághoz oltalomért, lehet igy

Budapest,
junius 24. A felsőház szombaton
délelőtt folytatta a költségvetési vitát. Elsőnek
Kapi Béla evangélikus püspök szólalt fel, aki
többek között megemlékezett gróf Klebelsberg
Kunóról és ezzel kapcsolatban az intézmények
fentartásáról, a felekezeti iskolák nehéz helyzetéről beszélt.
Ezután

Gömbös miniszterelnök
beszélt. Azzal kezdte, hogy a mindennapi kenyérért folyó küzdelemben fontos kormányzati
intézkedések szükségesek. A nemzeti öncélúságot — folytatta — nem a magyar glóbus szempontjából hirdeti, nem a magyar glóbus politikája helyes, hanem a nemzetnek minden dolog fölé való helyezése; ez az igazi nemzeti
politika. Minden cselekedetünket és intézményünket, tehát a királykérdést
is ebből a szempontból kell nézni. Nem lehet tehát ellentét
köztünk ebben a kérdésben sem, mert hiszen a
király is csak szolgája a nemzetnek. A nemzeti öncélúság jelenti létünk etikai alapját. Bíznunk kell a magyar jövöben. <

a

felsőőáxban

hogy az ors-á^ legnagyobb terhe a megcsonkítás, a magyar lélek rem tud beletörődni a börtön levegőjébe. A miniszterelnök ezután külpolitikai kérdésekről beszélt. Kijelentette, hogy
a négyes paktum nagy cselekmény volt. A nemzetközi élet ténvezői igyekeznek meítteramtpni
a béke útját.

Meg

kell

teremteni
a béke
ráját

atmoszfé-

és a római kormány elnökének rendkívül nagy
érdeme lesz, hogy ezen az uton elindultak
a nemzetek.
— Reméljük — mondotta Gömbös —, hogy
valóra válik a gondolat, amelyet kormányprogrammá avattam, amikor a revíziót első
programponttá tettem.
A miniszterelnök ezután ismét a belpolitikára
tért, amikor a testvériséget hangoztatta és a
magyar élet összekovácsolásának szükségességét
kell belátni akkor is, amikor a
királykérdésről
van szó. Ilyen atmoszférában kell ezt a problémát is megoldani. A leszerelés kérdésében
A miniszterelnök ezután a kultuszkérdésről egyenjogúságot kérünk, nem azért, mert hábobeszélt, kijelentette, hogy diszpari'ás mutatko- rút, hanem azért, mert békét akarunk. Szuvezik szükségletek és alkotások között. A feleke- rénitást akarunk csonkaországunkban is. A lonzeti kérdést épen ugy, mint minden egyéb doni konferenciát
illetőleg annak a reménynek
kultuszkérdést, csak tiszta ésszel, ceruzával és adott kifejezést, remélhető, hogy olt gazdasági
papírral a kézben lehet megoldani, ki kell szá- kérdésekben elvi megállapodásokhoz juthatunk.
mítani, hogy mire van szükség. Amikor a kor- El kell jönni annak az időnek, amikor a lonmány a sokat panaszlott központi apparátust doni konferenciát európai, vagy különleges köle akarja épiteni, akkor minden oldalról meg- zépeurópai és keleteurópai konferencia kovát;
fogják a kezét. Beszélnek a közigazgatás de- A miniszterelnök
centralizálásának szükségességéről is, de jaj
annak a kormánynak, amely ezt me-akarja
berlini
útjáról
tenni. Az egész gazdasáf' élet '-öveteli a közterhek leszállítását — folytaita Gömbös —, is beszélt és azt mondotta, hogy berlini utja
amely pedig csak racionalizálás utján érhető el. azt a célt szolgálta elsősorban, hogy a hatalmas
Gömbös ezután arról beszélt, hogy a poli- német birodalommal való gazdasági kapcsotikai életben r.em é-s&ékény, mert macával hozta latunk kiépítésének lehetőségét tanulmányozza
azt a katonai tulajdonságot, hogy akire
l-nek, Berlini utja belföldön verte fel a legnagyobb
az visszalőhet.
Kijelentette, hogy nem törőd- port. Külföldön senki sem tudta azt, hogy
hetünk bele abba a szerződésbe, amelynek re- azért ment Berlinbe, hogy horogkeresztet
imvízióját napirenden tartottuk. Követelni kell, portáljon,
csak idehaza, ahol a leakeuósbó kel-
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lalkozva kimutatta, hogy
Magvarországon
több orvos van, mint Németországban. A diákság helyzetén sürgősen segiteni kell.
Széchenui
Aladár szólalt fel. A boldogulásKirálykérdés van. A Habsburg-lotharingiai ház hoz nem elég a kivitel fejlesztése, mert rendezügye nem egyszerű magyar kérdés,
hanem ni kell a külföldi adósságok kérdését is és há^
európai
probléma,
ami egymagában is rend- rom évre fel kell függeszteni minden adósság
kívül komplikálja a helyzetet. Ha szent a ko- fizetését kamatokkal együtt.
Koós Zoltán azt mondotta, hogy a gazdasági
rona, a szenteket megillető óvatossággal és
alázattal kell kezelni és nem lehet kicsinyes viszonyok addig nem fognak igazán mégjavulintrikákkal, park-klubbeli
nuecsokkal
elintézni ni,. amíg a régi monarchiához basonló kapcsolat, legalább is gazdasági téren vissza nem áll.
ilyen problémákat.
Kállay
Miklós földmivelésügyi miniszter
Az elnök ezután szünetet rendelt el, amely szólalt fel ezután. A telepitést lassanként akaralatt Wlassics Gyula elnök megállapodott á
ja megvalósítani anélkül, hogy a gazdasági
Ház tagjaival, hogy délután nem tartanak rendet és a termelést megbolygatná. A vetések
ülést, hanem a vitát hétfőn délelőtt folytatják. állásáról azért nem adott ki ujabb tá jékoztatást,
Szünet után Korányi
Sándor báró szólalt mert a termésbecslést a rendkívüli időjárás
fel. Hangoztatta, hogy a kétségtelen fejlődés csaknem lehetetlenné tette. Ezután az u j boellenére sok tekintetben még mindig el va-lettarendszert ismertette és hangoztatta, hogy
gyunk maradva közegészségügyi
tekintetben a boletlára feltétlenül szükség van.
Nyugateurópa mögött. Az orvoskérdéssel fogA vitát hétfőn délelőtt folytatják.

a királt/kérdésben
a nemzetnek
don kell
döntenie.

szaba-

Benes tárgyalása Párisban
a francia külügyminiszterrel

A dunai kérdés — „A kisantant számára az osztrák-magyar restauráció problémája nem létezik"
(Budanesti tudósitónk teiefonjelentése.) Pátátott P a u l B o n c o u r külügyminiszterrel.
ri>ból jelentik: J e f t i c s jugoszláv külügymi- Benes a tanácskozás után ugy nyilatkozott,
niszter után, szombaton délben B e n e s cseh i hogy a napi politika összes aktuális kérdését
külügyminiszter is megjelent a francia külügy- J megbeszéJte Paul Boncourral.
Újságíróknak
minisztériumban és többórás tanácskozást foly- | arra a kérdésére, hogy szóbakerűlt-e

lamelyik világcég megbízásából, ugyan nem ls
róla, csak a sírjáról, ahonnan a három csirkefogó
Irta Móra Ferenc
elemeli az aranykoporsót, meg a kincseket
Már
mosit a svéd kolléga azt hallotta jártábanBizonyisten nem azért mondom el, mintha kijárási illeték fejében díszsírhelyet akarnák érte keltében valami tökéletlen embertől, hogy én,
kapni Szegedtől. Inkább azért, hogy ártatlan em- mint régi destruktív nagyon benfentes vajyok az
bert ne fogjanak gyanúba, ha kitör a botrány az Isten ostoránál, azért szeretne velem intervjut
Attila koporsói körül s csak a vas kerül a szegedi csinálni.
— Jó, jó, — mondom, — előbb azonban az urak
muzeumba. (Ugyan már azt is csak a padlásra
feleljenek nekem. Megmutatta önöknek Sebestyén
tudjuk vinni, mert már a pincében sinos hely.)
Igenis, én leszek az oka, ha Colin ur el- kollégám a nagyszéksósi enosenbencsemeket? Mert
emei! a szegedi határból az arany- és ezüstkopor- azokról az sült ki mostanában,, hogy hun ötvösök
sót, mig a másik két jómadár, Monsieur Lavertis- kezemunkái s alighanem valami hun kegyelmes
se és Mister Graha.m falaz neki. Az egész világ urnák a nadrágszíján csörömpöltek valamikor.
Nagyon sajnálták, hogy nem láthatták a kincseismeri ezt a három csirkefogót, bizonyosan Szegeden is nagyon népszerűek. Ha máshonnan nem, ket Szőke könyvtáros ur kalauzolta őket, mert
a Pesti Hírlap sárga regényedből, amelyek közül Sebestyén tanár ur Kisteleken képviselte a Dua legnépszrübbek F r a n k H e l l e r nevét vise- gonics-Társaságot. A könyvtáros ur pedig letagadta, hogy ő tud a kincsekről.
lik.
— Le hát, — mondom megnyugodva, — mert az
Vasárnap délután éppen a legfrissebb Frank
Heller-regényből okosodtam — H a j s z a a sik- nagyon olvasott ember s tudja, hogy Frank Heller
k a s z t ó u t á n — a pesti szálloda halljában, mögött mindig ott ólálkodik Colin Fülöp Is, anmikor a portás sürgönnyel ijeszt rám. Sürgönyt nak pedig nem tanácsos kincseket mutogatni.
— So, — nevette el magát Heller kolléga s a
kapni otthon se jó, hát még idegenben, különösen
Jobb karjával olyan mozdulatot tett, mintha enotthonról! Az mindég kétszeres Ijedelem.
A sürgöny csakugyan Szegedről jött, tehát ott- gem akarna megölelni. De én mindjárt kiláttam
honról, — de nem hazulról. Fóthy János pesti belőle, hogy ez ugyanaz a gesztus, amellyel Colin tanár ur magához fogja ölelni Attila hagyakollégám küldte.
— Frank Hellerrel látogatásodra ide érkez- tékát.
Gondolkozás! időt kértem, addig, mig a rádiótünk. Repülőgépen direkt hozzád jött Berlinből.
Megyünk utánad. Este hétre portásnál tájékozta- felolvasásomat megtartom s azalatt elhatároztam,
hogy nagyon óvatos leszek. Csakugyan az is voltót hagyj.
Most már aztán igazán megdöbbentem. Nini, ez tam. Nem mondtam meg a svéd kollégámnak,
csak nem hajsza a sikkasztó után? Még erre az hogy hol van eltemetve Attila, csak ugy körülesztendőre egy fillér segélyt se kaptam a kultúr- belül.
— Mindenesetre a szegedi határban kell szepalotára, hát mit hajszol engem ez a Frank Helrepeltetni Colin úrékat — javasoltam neki váler? Vagy azt hiszi, hogy én a British Muzeum
igazgatója vagyok és szegedi palotáimat a Tu- rosunknak az öt világrészben való ingyen reklámozását.
tenkamen kincseiből vettem?
— Zeget, — jegyezte fel a noteszébe.
A hét órás szegedi gyorssal csakugyan megér— Szeged, — helyesbítettem a nevünket szép
keztek az urak és hamar kiderült a félreértés.
Világhirü kollégám nem engem hajszol, hanem az olvasható nyomtatott betűkkel, amiket még svéAtilla király őfelségét. Filmet »kar róla irnl va- dül is el lehet olvasnt

Beprotezsáltam városunkat

az osztrák-magyar restauráció problémája,
Benes ép ugy, mint az előző napon Jeftics, a
következőképen válaszolt:

— A kisantant
nincs.

számira ilyen
probléma
1
" r^.'i "*!*»•

Paul Boncour külügyminiszter szombaton
délután jelentést tett a minisztertanácsnak a
folyamatban levő nemzetközi tanácskozásokról, különösen pedig azokról a megbeszélésekről amelvek
a dunai kérdés
ügyében folynak.
A
külügyminisztérium
félhivatalosa, a
Temps, szombatesti számában
vezércikkben
foglalkozik a dunai problémával és megállapítja, hogy az olasz-francia viszonyban beállott
fordulat lehetővé teszi a két latin testvérállam
együttműködését a
Duna-medencében. A
Temps megállapítja, hogy az őt dunai állam
szövetsége, — természetesen valamennyi állam teljes szuverénitásának fenntartásával —
kedvezőbb gazdasági feltételeket teremthet a
Duna-medencében, ba Francia- és Olaszország együttműködik, akkor ennek
az a j dunai politikának'
sikere biztosítva van. A lap végül azt irja, h'ogv
a politikai béke az előfeltétele minden gazdasági békének. Az uj olasz-francia barátságnak
tehát elsősorban arra kell törekednie, hogy
megoldja ezt a legelső és legfontosabb feladatot.
Sok családnak egy a r t g y a :
legyen

UBIN fotelágya

kapható már 99.— P-ért

U B I N IMRE
fiieged,

kArpUotnAI

Kossuth Lajos-sugirnt 8, Telefon 84—8.1

ÓOra, ékszer A
vátárlAsnál. favUAsnál
fordulton bizalommal

W

f

i | L
ó r á s h o z .
K ö l e s e
> zálogjegy
I O i n
Tört a r a n y , ezüst, régi P
beváltás, óra,ékszerja vitások gyorsan, oicsen,
tosan. E l ő n y ő s A. B . C . réazleteladáa előleg né

— Igen, de melyik tájon?
_ K u n d o m b , — diktáltam neki. Tápét is
mondhattam volna ugyan, Deszket is, Szőreget is,
de én ls vagyok olyan ravasz ember, mint Colin tanár ur. Azért mondtam a Kundombot, mert azt
már én felástam és bizonyosan tudom, hogy abban nincs az Atilla. Ellenben annyi örömem volt
nekem a kundombi ásatásban, hogy megérdemli
tőlem ezt a barátságot Ha szép lesz a ftbn, tán
annyira megtetszik valamelyik jenkinek, hogy
II. F. Kundomb-nak keresztelt! a fiát
Ugy éjfélig informáltam a »védet a régi hunokról s akkor megittuk vele a Szent János-áldást.
(Följegyeztettem vele, hogy ez ls hun szokás,
Attila udvarában ls Így volt.) Búcsúzóban ideadta
a névjegyét. Nagyot néztem. Frank Heller urat
Igazi nevén dr. Gunnar Sernemek hívják s ő ls
tanár volt, mielőtt Írásra vetemedett
— No né l — nevettem el magam. — Szintén zenész vagy, brúder?
Igen, csak éppen hogy ő a saját palotájában
lakik már tiz év óta — negyvenhat éves mindössze, igen szép és nagyon elegáns férfi — és a
palotáját Casa Colliná-nak hivják, nyilvámvalóan hálából állandó hőse, Colin tanár ur
Iránt. De csak nyáron lakik a f jordok közt telelni a Riviérán szokott, leginkább Mentoneban.
Azért nem rossz dolog svéd Írónak lenni se,
— ismerteim el udvariasan. így első találkozásra
nem akartam a szivét azzal fájdítani, hogy nekem meg egész uecám van Félegyházán.
Majd csak legközelebb mondom meg neki. Tudniillik, hogy nekem ls legyen valami kis hasznom
n dologból, tétettem vele egy ígéretet. Rekompenzálni akartam magam azért, hogy bár ő törekedett ide olyan messziről, mégis « fizette a vacsorát s a hat pengő borravalót is ő adta a főúrnak,
aki bizonyosan nem fog ezen a héten a borravaló
eltörlése mellett agitálni.
Az^ igértettem meg a svéddel, hogy ha jól sikerül a film, meg a regény, akkor lejön a feleségével, Annié asszonnyal Szegedre, s akkor majd én
fizetem az áldomást.

TQYT Junius ¿5

DÉI

MAG/APORSZAG

Berlin
nyomozz
a röpcédulás
repülőgépein

3

után

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Ber- |
Essenből jelentik: A birodalmi belügymiJínból jelentik: A léghajózási minisztérium
niszternek a szociáldemokrata párt ellen elmegállapította, hogy azok a repülőgépek, amerendelt intézkedései keretében
lyek pénteken^ este röpcédulákat dobtak le
Berlin fölött, idegen gépek voltak, amelyek
Essenben ma a szociáldemokrata párt
mintegy 3 ezer méter magasságban repültek
26 vezető tagját vették őrizetbe.
el az alkonyat beállta után a német főváros felett. Pénteken késő délután több városban látA recküngshauseni közigazgatási kerületben
ták a repülőgépeket, amelyek Berlin irányá- a szociáldemokrata nárt 92 vezető tagját vetba repültek.
ték őrizetbe.

Bálint Kálmánt, a Korzó Mozi
kazánfűtőjét szombaton délután
szabadlábra helyezték
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Rendkívül érdekes fordulat állott be a négy hónapja
vizsgálati fogságban ülő Bálint Kálmán mozifütő ügyében. Dr. Szarvas
János ügyész indítványára dr. Berze Árpád vizsgálóbíró szombaton délután háromnegyed kettőkor elrendelte azonnali
szabadlábrahelyezését.
A vizsgálóbíró végzése alapján Bálint
Kálmán
három
óra után már el is hagyta a Csillagbörtön
épületét.
A szabadlábrahelyezésnek rendkívül érdekes
előzményei vannak. Bálint Kálmán ellen, mint
ismeretes, az volt a gyanú, hogy január 29-én
éjjel megölte
a Korzó Mozi kazánházában
látogatóját,
Tóth Ilonk-t és holttestét
belegyömöszölve
a mozi kazánjába,
elégette. A bűncselekményt csak egv hónappal később, február 24-én fedezték fel, amikor megtalálták a
kazánház salaktömegében az elégetett
leány
megszenesedett csontjait. Bálint Kálmánt letartóztatták, a mozifütő kétségbeesetten védekezett a gyilkosság vádja ellen. Kihallgatásai
alkalmával egyre azt erősítgette, hogy a leány
éjszaka meghalt a kazánházban,
ö már csak a
holttestét gyömöszölte
be a kazán szűk
ajtaján. mert áttól félt, hogy elveszti állását, ha ott
találják a kamrájában a leány holttestét. Eredeti vallomása mellett mindvégig kitartott.
A nvomozás aktái régen lezáródtak már, a
vizsgálóbíró is befejezte munkáját és az egész
anyagot az ügyészségnek adta át.
Néhány nappal ezelőtt dr. Burger Béla, Bálint Kálmán védője, kérvényt nyújtott be az
ügyészséghez és hivatkozva az orvosszakértők
véleményére, védence azonnali szabadlábrahelyezésének elrendelését kérte. Az orvosszakértők véleménye szerint az ügyészséghez benyújtott kérvény szerint
nem cáfolja meg Bálint Kálmán védekezését.
Megállapították az orvosszakértők, hogy Tóth
Ilonka teste abban az állapotban, ahogy Bálint leírta vallomásaiban, élettelen volt. Megállapították a szakértők, ho^y a holttest merevedése a halál bekövetkezesétől számítva az
elégetés időpont iái? nem következhetett be, ez-

MOZI
M a játszik

félreMftt

Gustav Fröhlich, Renate Möller

Belvárosi

Vasárnap utoljára

" V>I1 S j I j I

R f j l l

szerelem

(Leányanya)
Oil

ért voltak Tóth Ilonka végtagjai
hajlékonyak,
megállapították azt is, hogy a test
verejtékessége szintén nem zárja ki az életlelenség lehetőségét, mert a holttest meleg helyen lassabban hül ki. Tóth Ilonkáról megállapították a
nyomozás során, hogy beteges volt, teljesen
legyöngült szervezetű, többször ájuldozott és
igy megtörténhetett, hogy a tragikus éjszaka
a- elfogyasztott pálinka és bor megölte.
Dr. Szarvas János ügyész elfogadta a védő
előterjesztését és megtette javaslatát a vizsgálóbírónak, aki azután elrendelte Bálint Kálmán szabadlábrahelyezését.
Bálint Kálmán, aki letartóztatása után négy
hónappal hagyhatta el börtönét, csak akkor
értesült a vizsgálóbíró végzéséről, amikor megnyílt előtte a börtönajto. Dr. Burger kocsin
ment el érte három órakor és félnégykor hazakísérte Harmat-ucca 21. szám alatti lakására, ahol feleségét és fiát szintén váratlanul
érte Bálint kiszabadulása.
A szabadlábrahelyezett Bálint Kálmánban
nehezen lehet feli«roerni azt a Bálint Kálmánt,
aki a mozi kazánházában a detektívek előtt
eljátszotta a tragikus éjszaka filmszerű történetét. A négyhónapi fogság alatt arca megtelt, halványszőke bajusza megnőtt. Azelőtt
angolbajuszt hordott, most hegyesre pödri ki.
Tisztára kefélt fekete ruha és kalap van rajta
és mosolyogva, urasan veti el magat a fiakker
uha ülésén. Bagyogó szemmel nézi az eget.
átszik rajta, hogy naevon boldog a szabadságnak.
— Aztán mit csinál most a szabadságával?
Csodálkozva néz.
— Kapálni
fogok, megmunkálom
másfélholdas földemet
— mondja olyan hangon,
mintha-ezt mindenkinek tudnia kellene, mintha csak ezért várt volna a szabadulás napjára, hogy r kapát kézbe foghassa és meglazíthassa vele a krumplibokrok tövét.
— Tudta, hogy kiszabadul?
— Gondoltam. De azt nem tudtam, hogy
ma szabadulok.
— Mit csinált a börtönben négy hónapig?
— Semmit. Ültem és vártam.
De közben
megcsinálták a fogaimat...
Az „ügyről", a kazánról. Tóth Ilonka elszenesedett csontjairól nem esik szó.
A fiakker gyorsan gördül végig a városon.
Bálint Kálmán boldogan tekintget jobbra-balra a bakról, a kocsis mellől és hátrahajolva
válaszol a kérdésekre. Hirtelen a kalapjához
kap, nagvot köszön. Egyik hölgyismerősét
üdvözli. aki meglepetten néz rá, nehezen ismeri
fel, de aztán mosolyogva integet utána.

E

A Harmat-uccai lakásban
nem vártak rá. nem sejtették, hogy kiszabadul. Felesége otthon volt a fia éppen hegedült.
A hegedűszó kihallatszott a napsugaras uccára. Bálint Kálmán fürgén szállt le a kocsiról
néhány pillanatig megilletődve álldogált a ház
előtt, aztán mosolyogva benyitott az ajtón. Izgalom nélkül.
A legújabb eseményekből azt következtetik,

FURDO
OLCSO
a F e h é r c é g t á b l á s B O R O / M I K / A cégnél.
• •

mm

dressz,
cipő,
sapka

aas

uj divatú bordás kötésű
tiszta gyapjú
fürdőruha igen e l ő n y ö s f o r m á t
ad a l a k j á n a k . A k ü l ö n leges kötésmód á l t a l a z
ELASTRICO
fürdőruha
még soha n e m létezett
ö s s z e t a r t ó e r ő v e l és r u ^
g a l m a s s á g g a l bir
Kapható

LAMPEL ES HEGYI cégnél
T i s z a

L a j o s

k ö r ü l .

Gyárunk törvényesen védett készítménye122
hogy az ügyészség aligha fogja megvádolni
Bálintot szándékos
emberölés
bűntettével.
Könnyen megtörténhetik, hogy Bálint ellen csak
közegészségügyi
kihágás
cimén indul meg az
eljárás, mért ha Tóth Ilonkát nem ölte meg és
ha csak a holttestet égette el. nem követett el
más cselekményt. Az ügy fejleményeit Bálint
Kálmán szabadlábon várhatja ki és egyelőre
nem is érdekli más. csak a másfélholdas föld,
a krumplivetés, meg a kapálás.
Négy hónappal ezelőtt, azokon
izgalmas napokon senki se hitte volna el, hogy
a hírhedté vált szegedi mozifütő junius végén
már a saját földjét kapálhatja.

GARGYÁN

1

minden jobb fflüier ás osemegetlzletben kapható.
KlUtnO IzU. fapialó.Ez(k«r/emliidenlia.
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Filléres cipőtalpalás!

NOt

«..SO

Férfi . . . .

1.90

UNIÓ clpAUzem, autébuszállomlsnlll. Fiók!
Lajos sugArut és Orgona ucca sarkAn.

Kossuth

NOI tejel«* . . 4.JO

Férfi

5.50

Modern

POUDERDOBOZOK,

learujabb

DIVATGYÖNGYÖ K
eddig nem létezett olcsó árakon kaphatók

D E I f U

V ^ Í l I % r i

leleion 89-2-31.

ékszerésznél

KELEMEN

UCCA 11.

A l a p í t v a 1884

Kendi Antal

Lakásberendező Ipar
Művészi tervek kivitelezése.

Budapest, Semmelweis u. 7. sz
Kényelmes heverők és ülőbútorok.
Modern és kombinált bútorok. — Stílbútorok.
K ü l ö n javító és bőrfestő műhely.

A J6 minőségért szavatol a „ K E N D I " név.

„WIEKEND

t t

CSŐNAH0LDAL110T0R
Magyar gyArtmrtny, olosó, gyors 6a flzembiztos I Kedvező fizetési feltételek

R ó n a m u m Alföld! Gépkereshcdelml
Vállalata
. r».«.M o. 22. - Kívánságra díjmentes bemutatta
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Tunlu* 79.

DE I.M A G Y A R O R S Z Á G

Nyakkendők, fehérnemüek

l a s z t i k b a n , olcsó

szabott

Pollák Testvéreknél8

árakon csekonlcfe ucca és Széchenyi fér.

kereskedelmi és iparkamara, továbbá Csanádmegye alispánja és Makó polgármestere által kirendelendő delegátusok fogják ellenőriz(A Délmagyarország
makói
tudósítójától.) keznek jelentések. Itt vízkárt szenvedtek a gaz- ni.
A két héttel megkésett aratás gondjai és aggo- dák. A legutóbbi napokon lehullott víztömegek
dalmai mellett a makói határban komoly ká- ezen a kötött altalaju és mélyebb fekvésű harok jelentkezése aggasztja a gazdákat. A makói tárrészen olyan kárt okoztak, amely az Idén
határ pusztai részén a buzavetéseken
Igen nagy már szinte helyrehozhatatlan. Nemcsak, hogy a
mértékben
lépett fel a torzsgomba.
Erről a ve- már beérésre váró vetés pusztult el a vízben,
szedelmes kártevőről az első bejelentéseket a de ezeket a földeket rossz vízáteresztő képessépusztai gazdák nevében Nagy Imre Ernő gaz- gük folytán, az idén már későbbi termények
dálkodó tette meg, akinek bejelentése alapján alá sem használhatják. Ezeknek a mélyebb fekMi, vasárnap félhelyárakkal
az adóhivatal szakközegei már kiszállottak a vésű bogárzói földeknek a tulajdonosai az idén
Elsőrangú kiegészítő m ű s o r :
helyszínre.
csak vetettek, de aratni nem fognak., A kár— Bankett
az Utazúegyletben. Az Alföldi UtaHíradó
zók
és
Kereskedők
szombaton
este
jól-|
felvétel
munkája
ezen
a
területen
is
megindult.
adások
hétköznap
7Egyesülete
és 9, vasárnap
8, 5, 7 és 9
órakor
A makói határ másik részén, az úgynevesikerült bankettet rendezett A vacsora előtt Horzett Bogárzóban még súlyosabb bajokról érv á t h Sándor alelnök üdvözölte a megjelenteket,
elsősorban T o n e l l i Sándort, az egyesület elnökét és az igazgatóság tagjait, majd felolvasta dr.
Pálfy József polgármesterbelyettes levelét A vacsora után dr. T o n e l l i Sándor mondott beszéSIIIII
f a l s z e r e l é s i
c i k k e k
l e g j u t á n y o s a b b a n .
det, amelyben szellemesen fejtegette a háborús és
a mai élet közötti különbségeket, majd S za b ó József, az uj főtitkár a tisztikar nevében mondott
köszönetet. A megjelentek a késő éjszakai órákig
D i v a t kanp-arnok, — Tropioal, — Frescő, — Burett, — n y e r s s e l y e m a n y a g o k
17
maradtak együtt a legjobb hangulatban.
l e g n a g y o b b
v á l a s z t é k b a n
m

Súlyos buza~károk a makói határban

f

FRONTHARCOS

VAGY

Makói Korzó Mozi-g

Hz ezred büszkesége

CSERKÉSZ

ELSŐRANGÚ HÉRTÉKUTÁNI URI SZABÓSÁG

FÖLDES IZSÓ ^ KLAUZÁL TÉR

Vasárnap délután befejeződik a katonai sporthét
Parancsőrllszli lovaglás éjszakai zivatarban

o ra és ékszerjavitás intinrtm
Győry Bélánál

Havi

80

^ X h l ^ ' m

fillér é*

1 " -

havi
•
pengő
1 óra 15 perc volt. Ugy az éjjeli, mint a nappali
lovaglásnál jelen volt vitéz dr. Shvoy Kálmán
az előfizetési dlf
vegyesdandár parancsnok. A versenyt Maa DÉLMAOYARORSZAO
l i t z k y Oszkár tábornok, a vegyesdandár tükölesünk HnyvtArAbnn
zérségi parancsnoka rendezte.
Eredmény: 1. Szász Gyula hadnagy 5. hirmodellek ntln, lefnjabb divat swrlnt, hozott
adószázad, 2. Vitéz Latorczay százados, 9. I.
anvaphél ls, áthnzások, javítások a lng.iobban és legoloaóbbao
zászlóalj, 3. Bíró hadnagy 5. hiradószázad, 4.
Stelnerní- lűzó és erny« készitínél, Kölcsey u: 12. (F
Eltér hadnagy 5. hiradószázad.
sas és Tisza Lajos kSmt sarok.
34Í
A vasárnapi program
a következő:
Délelőtt 11 órakor a Tiszán a katonai uszoda
hajóházánál tiszti evező és úszóverseny, legénvségi katonai csónakverseny. Délután 5
szőnyegkereskedő, szőnyegjavitó és mosóórakor a katonai sportpályán Szent László-ünintézete
nep, a vegyesdandársporthét ünnepélyes díjkiB
U
D
A
P
E
S
T
,
E S K Ü U t 6. S Z .
osztása.
Szegeden Pulcs tábornok ucca Y. szám
alatt vállal megbízásokat garantált művészies szőnyegjavitásra és mosásra, valamint
szőnyegmegvételre és eladásra.
287
lmje I
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium jelenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 23.4
C. a legalacsonyabb 13.2 C. A barometer adata
lekvárját, ngorkáját, paprikáját, p aradiI l i u m I I >• '»' ••"Br> «1. A k k o r l e * i
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 758.9
csorait „ V I N D U L
t a r t d * . Svak ó t . WMlní«n bemm, este 756.5 mm. A levegő páratartalma reggel
vált eyllmíilcs konzerváld por. Kapható a készifcflnél!
100 százalék, délben 57 százalék. A szél iránya
„Grand Hotel" főszereplőjének uj filmje | nyugati, illetve délnyugati, erőssége 2—6. A le- Kossnth Lajos ingárat éa nagykflrnt sarok
203
hullott csapadék mennyisége 2.9 mm.
Jonn Crawford, Lewis Stone,
Időjóslat a Délvidékre: Változékony, meleg idő.
Nils Asther, Róbert Montgomerv.
Hef d o l l á r o m , d o l l á r o m vígjáték
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor:
Híradó
M a , v a sMagyar
áközönséget,
r n a p 3, 5,
7hogy
és !) órakor.
a nagyérdemű
bevezettem a Változékony, mérsékelten meleg idő, egyes helye„filléres" átrakást és javítási árakat. — Használt ken, főleg északon esők, zivatarok.
fillér 10 d e k a friss teavaj.
cserépkályha már 50 pengőtől a szobában beállítva kapható. Használt cserépkályhát veszek. —
Szives pártfogást kér L«DERER JÁNOS kályhásmester. Somogyi u. 15. sz.
270

(A Délmagyarország munkatársától.) Tegnap este kezdődött meg a vegyesdandár-sporthét versenyeinek legnehezebb száma, a parancsőrtiszti lovaglás. Teljes sötétségben és
tartós zivatarban kellett térkép alapján a versenyzőknek 18 kilométert lovagolni. Reggel hét
órakor a verseny nappali része következett,
amelynek során 28 kilométert lovagoltak tovább. A versenyt követően kondíció vizsgát tartottak. amely többek között vágtából és két
akadály átugrásából állott. A feladat az volt,
hogy egy katonai parancsot kellett az egyik parancsnoktól a másikhoz továbbítani. A nehéz
viszonyok között lefolyt éjjeli lovaglás kitűnő
eredménnyel járt, — 9 induló közül négyen —,
átlagosan egy óra 20 perc alatt tették meg a 18
kilométeres utat. A nappali átlagos eredmény
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Makói Park Mozi—a

Naperniiö

SZAHAK AVANESIAN

Az idő

Befőttiét.

GERGELY gyógyszerésznél,

Az utolsó lépés

Agrár-ankét Makón

Ne ífizzon otthon nyáron!

Pénzt t o K o r l t meg, ha n á l a m ebédel!

4 tál óteles, bő adagolási!, ízletes ebéd 6 0 ,
8 0 , 100 fíll. kihordásra vagy bennétkezósre.
Vacsora 5 0 fillértől Borravaló nincs. OZ¥.
líocsondu (iuuláne, Deák Ferenc ucca 2.
Iszt. Tegyen kísérletet.

41

mert Költ On 8-10 pengőt

(A Délmagyarország
makói
tudósítójától.)
Vasárnap délélőtt 10 órakor agrárértekezlet lesz
Makón a vármegyeházán. Az értekezleten
megjelenik Serbán Iván, a Külkereskedelmi
Intézet alelnöke is, aki szombaton Szegeden
tartott előadást és megnézte az egves gyümölcs
termelő központokat. Az értekezlet tárgysorozatán a hagyma, zöldség, burgonya, cirok, továbbá a ló, szarvasmarha, baromfi és tejértékesités kérdése szerepel.

A makói hagyma ezidei értékesítésének
problémáját az értekezlet már elintézett kér1 liter rovarirtóra, a m i k o r
désként kezelheti, mert — mint azt már teg1/2 deci „Express" rovarirtó esszencia P 3.—
nap megírta a Délmagyarország
— a tervezett
1 liter petróleummal keverve ugyanolyan összeté- szindikátus elvben megalakult és holnap a
telű és hatású légyirtót ad. Ha szagtalan légyirtót formai megalakulás is megtörténik. A szinkiván, azt a „Vizes Express"-ből 1 tubus P 8.— dikátus az érdekeltségek kívánságát honorálja
vízben való oldás utján készítheti. Kapható mindenütt és a főraktárnál: PA2ÍTODROG rt-nál, Bu- s működését a Külkereskedelmi Hivatal, a
dapest, Y. Visegrádi ucca 7.
259 kecskeméti mezőgazdasági kamara, a szeeedi
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fillér 1 dcl. 26 % z s í r t a r t a l m ú
Viszonteladóknak

tejf»l

árkedvezmény.

Központi Tejcsarnok ri.
HOlctefcsarnolt a l b a n .

KBMHnemyllvAnltó»

Fogadják igaz köszönetünket magunk
és rokonaink nevében mindazok, kik Istenben boldogult

Üzv. Tóth Ferencné sz. Deák Julianna

elhunyta alkalmával részvétüket nyilvánították, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, végtisztességadásán megjelentek
Rieoer talosné sz Tóth Ibolya. Naov lenn*

Filléres árak
a szombati piacon

SZE'P HAJ 3 P E R C ALATT

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szombaton rendkívül népes hetipiac volt Sze-rsdpn
A környékbeli gazdák, kertészek igen sok jóminőségű főz "15'-f élét, zöldséget és gvümölcsöt
hoztak be a piacra. A nagv kínálat következtében az amúgy is alacsony á-ak lemorzsolódása
tovább tartott. Ma az a helvzet, hogv szinte
fil'érekért JeSet beszerezni a szükségleteket.
A főzelékfélék
front'án a kővetkező átlagárak alakultak ki: borsó fejtve litere 4—5,
uf burgonya kilója 5—7, uf kal'-ábé csomója
3, saláta darabja 1—2, karfiól fejenként 10—
30, uborka darabja 10—20, zöldriprlka darabja 8—10, fejes káposzta darab'a 10 fillér.
A zöldbab még egvelőre d-ága, ki'óía 80—00
fillér, a tök 70-80 fHé<- e<*v darab. Az ui zöldség ára rendkívül alacsonv, e<rv-egv ^somó árr»
1—3 fillér, zöldhagvm« cso-"ó!a 1 fí'lér. Ol^só
volt a szombati hetioiacon a rán+ani való baromfi is, páriát 1.20—1.30-ért kínálták.
A gyümfílesnfnc
árai tartottak. A cseresznye ára 20—40 fillér, meggy 24—40 fillér, e«er
20—60 fillér kPónként. Ovümölfs^en eMqr szén
kereslet nvilvánult me<7. Az alacsonv árak miatt
a termelek fre,^'«tlfmok.

Ét.i bezárva.mérgeié' kizárva
a szab. Viráffta-léle

élelmfszersze^rényben!
Minden háztartásban, kfll«n«ien nyaralókban nélkülBzhetetlen.
Állandóan «olló», a letrklsebb rovar >am férkSztk az ételekhez.
Oyártla: VlríSrj^» asztalos. 8zetred, Vidra ncoa 4. azdm.
T^irmodernebb konyha hnt«rokban naorv választék, «zabálvozható
kerti f o t p l o k . nehéz-atll l»A10i.zohák rendkívül olcaón 237

Nagy

Tankönyv
csereakció
Kovács
Henrik
könyv- és papírkereskedő

Szeged, Kölcsey-ucca 4 sz.
Telefon: 20-48.
Tisztelettel értesítem, hogy a

»Dugonics«
ö

n

y

v

-

,

p

a

p

í

r

és írószer üzlet
Takaréktár-ucca 8. sz. alatt (régi
helyiségben) vezetésem alatt megnyílt Szives támogatást kérve, vagyok teljes tisztelettel

CSANÁDI

IMRE

KÖNYVNYOMDA, KÖNYVKÖTÉSZET, PAPIR-, IRÓSZERKÜLÖNLEGESSÉGEK.
Könyvnyomdái, litográfiái, dombornyomásu munkák. Könyvkötészeti munkák, üzleti könyvgyártás. Zománctáblák.
Bőrkötésű zsoltárok. Imakönyvek.
Református bittan- és elemi iskolai tankönyvek.
Araim a legmérsékeltebbek!

A rendőrség három évre kitiltotta
Szegedről Nippold mérnököt
A földbérlők szervezőjének azonnali hatállyal el kell hagynia Szeged területét

abban csak igen ritka alkalommal tartózkodott. Mérnöki tevékenysége nem fejt ki.
rendes jövedelmet hajtó állása, vagy fíglalkozísa nincs Szegeden, mert saját bevallása szerint a Földbérlők Szövetkezetében elfoglalt
ügyvezető-elnöki tisztségéért semmiféle
fizetést nem kap. Szegedi működése állandóan
nyugtalanítja a földbérlőket, ahelyett, hogv
az ellentétek elsimítására törekedne, arra törekszik. hogy kiméhjitse
a város és a földbérlők közötti ellenieteket.
Legutóbb, teljesen indokolatlanul
négy-ötszáz
bérlőt csődített be o /
városba azzal az ürüggvel. hogyha nem jelentkeznek a Mezőgazdasági Kamara földbér
egveztető bizottsága előtt, elvesztik a földbér
mérséklés ipénvlésére való jogukat, pedig a
bizottság csak kilenc bérlő ügvének tárgvalá sát tűzte ki. Az igy félrevezetett bérlők köré
ben emiatt <rős zúgolódás támadt, ami a rendőrrég beavatkozását is szükségessé tette." Ezért, valamint egyéb hasonló ténykedéseiért n
főkapitányhelyettes ugy találta, hogy Nippold
János szegedi munkálkodása a város nyugal ma szempontjából jogos aggodalmakra
adhat
okot és igy a város egész területéről háromévi
időtartamra kitiltotta.

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Dr.
Buócz Béla főkapitányhelyettes pénteken véghatározatot hozott, amellyel Nippold
János
okleveles gépészmérnököt, a Szegedi Földbérlők Szövetkezetének ügyvezető-elnökét
három
esztendőre
kitiltotta
Szeged területéről
és elrendelte vég határozatának
azonnali
hatállyal
való foganatosítását.
A főkapitányi htározatol
még tegnap kihirdették a rendőrségen Nippold
előtt, aki azonnal bejelentette, hogy felebbez ellen-, mivel azonban a főkapitány a jogorvoslati
kérelemre való tekintet nélkül határozatának
azonnali
végrehajtását
rendelte el, Nippold a
határozat elbírálását nem várhatja meg Szegeden. Dr. Ruócz Béla főkapitányhelyettestől 18 órai haladékot
kapott, hogv ügyeit elintézhesse. legkésőbb hétfőn el kell hagynia a
város területét, beleértve a szegedi tanvákat ís.
A főkapitány véghatározatának az adott aktualitást. hogv a felsőbb biróság jogerőre emelte a szegedi törvényszéknek azt az ítéletét,
amellyel Nippold Jánost izgatás vétsége
miatt
harmincnapi
államfogházra
Ítélte. A rendőrség a kiutasitási végzést többek között a következőkkel indokolta meg: „Nippold János okleveles gépészmérnöknek Szegeden nincs rendes lakása, bejelentett lakása ugyan volt, de

AZ ELŐKELŐ HÖLGYEK HUG. GUERLAIN
SEGESVARY

»RADIA«

pudirt hasznainak, kapható,

drogériában, Kárász ucca 6.

Hozza be régi tankönvveit, kap
helyette az u j tanévben megfelelő értékű szükségelt tankönyveket.
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drogériában,

Klauzál tér 3.

Hét elítadás
az augusztusi szabadtéri játékok programián
Az ember íregédiáfa Tőkés Annával, Letiotay Árpiiddal, SuqAr Károllyal és Gál
Gyulával — Szabadtéri monstre hangversenyek e l s ő r e n d ű művészek vendégszereplésével
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
Az
augusztus hónapban tartandó szegedi szabadtéri előadárok előkészületi munkálatai egyre
nagyobb arányokban bontakoznak ki. Az eddig
végzett munka alapján már most mes lapítható, hogy az idei szegedi szabadtéri előadásokhoz hasonló méretű és jelentőségű művészi
esemény még nem volt Magyarországon. Országos és nemzetközi ünneoei lesznek Szegednek
ezek a szabadtéri játékok.
A szabadtéri játékok szervező bizottsága augusztus közepére
hét estéből álló előadássorozatot
tervez.
Négy estén a magyar kultúra iegíönsé<>esebb,
legragyogóbb alkotása, a magyar géniusz lepcsodásabb ékköve, Madách halhatatlan remekmüve, Az ember tragédiája
kerül szinre, a másik három estét pedig kiemelkedő értékű zenei
események töltik ki.

J ? F a l k ö t ő vasatlJ
*
Y f l S I -- r' ká ac ps uo tt ,,
i-ablakot,
'-attót
olcsón készít

BARNA ENDRE
S z e g e d

Az ember tragédiája
szabad téren önmagában is rendkívül érdekes és vonzó művészi
eseménynek ígérkezik, de a szervező bizottság
mindent elköve'.ett, hogy olyan ünnepi eseménynyé avassa ezt az előadást, ame'-' Az ember
tragédiája
eddigi előadásait és az eddigi szabadtéri játékokat messze felülmúlja. Az előadásnak ezt az ünnepi jellegét a kiváló szereposztás « rendezés a kiállítás egyaránt biztosítja.
A főszerepeket
az ország
legkiválóbb
művészet
vállalták.
Éva szerenét Tőkés Anna alakítja, Ádámot Le
hotay Árpád, Lucifert Sugár Károly, Péter apos
tolt, a Patriarchát, Rudolf császárt és a Tudóst
Gál Gyula. De nemcsak a főszerepek, hanem
a jelentős epizódszerepek is mind méltó művészek ábrázolásiban lépnek a közönség elé
A szegedi színtársulat kiemelkedő értékei az
igazi művészet iránt érzett szeretetük és lelkesedésük tamr'elét adva, örömmel vállalkoztak
arra, hogy a jelentős epizódszerepekben emeljék az előadás művészi nivóját. Igy Könyves
Tóth Erzsi, színházunk tftünő hősnője Hippiát
alakítja, Cselle Lajos, Deréky János, Herczeg

vas, acél ét késárugyár

T e l e l ő n 11-11-
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Vilmos, stb. egy-egy remekbe készült alakítással járulnak hozzá az előadás sikeréhez. A
többi szerepekre neves fővárosi művészekkel
folynak tárgyalások.
A szervező bizottság három világhírű külföldi
rendezővel lépett érintkezésbe:
Pirmln Gémier-t, Kari Heinz Martint és
Max
Relnhnrdtot
kérték fel, hogy vállalják a szabadtéri játékok
főrendezőségét. A tárgyalások most ugy alakultak, hogy

goabo« 3 . 9 0

Keztyü, mosóbör
Harisnya, strapa

WMfeM 4 . 9 0
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S Z A M.

előforduló táncok és táncos jelenetek eljátszására az országos hlríl Szentpál-tánccsoporttal
megállapodást
létesítenek Firmin Gémlfolynak a tárgyalások. A játék zenei aláfestéervel, aki vállalkozott
a rendezés Irásét hatvan tagu zenekar és ugyanakkora éneknyításira
és felülvizsgálására,
magyar
kórus szolgáltatja.
részről pedig Hont Ferencet hízták meg
A szabadtéri hangversenyek során
Dohnányi
a
rendezéssel.
Ernő és Fichtner Sándor saját szerzeményeiket
A rendezői elgondolás szerint Az ember tra- dirigálják. Ugyancsak személyesen vezényli Kogédiája jelenetei több színpadon peregnének. dály Zoltán világhírű Psalmus Hungaricusat.
A vallásos tárgyú képek a fogadalmi templom Műsoron van még ezenkívül Weiner
Magyar
terraszán, mlg az álomképek a Földgömböt szvitje. A fogadalmi templomban Antos Kálmán
szimbolizáló többsiku színpadon, amelyet a né- orgonahangversenyén Ktinly Péter reprezentazőtér félköralakban fogna be. A történelmi ké- tív kompozíciója kerül előadásra. A Szegedi
pek hátterét vetilett díszletekkel
ielenitenék Dalárda és Oratórium Egyesület és a Szegedi
meg,
Polgári Dalárda Antos Kálmán vezényletével
Liszt »Szent Erzsébet legendája« című gran• 'A tömegjelenetek megelevenltésére hádiózus oratoriumát adja elő a templom előtt. A
romszáz ótat.sztát használnak fel,
szólőszerepek eléneklésére Székelyhldy
FerenM4ri it, Palló Imakik segitségével pompás és kifejező felvonu- cet, Báthy Annát, Budanovics
Oszkárt hívták meg.
lások díszítik majd az előadást. A darabban rét, Maleczky

BADEN BEI WIEN

1 e n 8 z e b b helyén, a festői

HelenenthaSban

1.96
n f t
Fii7Kb
« y vaiasztéic
lUtUn l e g o l c s ó b b a n .

fekszik a

HOTEL SACHER ÉS KURH\US

foglalva.
— Mikor lesz érkezése?
— Azt sose tudjuk. De ha sürgős a dolga,
elintézem én is. Én vagyok a helyettese.
— Maga? — néz végig a magyar a tisztviselőn.
Azzal sarkon fordul és indul kifelé.
— Várjon bácsi, kiált utána a fiatalember
egy cseppnyi megrökönyödéssel. Ha már itt
van, mondja meg, mit akar.
Sose lehet ugyanis tudni, miből mi származik s vittek már be a bankokba egész ócska kinézésű emberek is súlyos ezreket.
Atyánkfia megfordul, megint furcsán méregeti az ifjút, aki kezd méregbe jönni.
— Értse meg én helyettesítem az igazgató
urat, amikor más dolga van. Mondja hát, hogy
mit akar.
A magyar ránt egyet a nadrágszijján s csak
a válla fölött szól vissza az ajtóból.
— Keveslöm az urat, meri hogy nagyon hitvánv.
Amivel aztán nem a jellemére, hanem a
testi terjedelmére céloz. Mert azt senki sem
fogja megértetni vele, hogy fontos ügyeket
nem nagyterjedelmü emberekre is szokás
bizni.

a magyarok régi, kedvelt nyiri tartóikodiiel hely». A legmodernebb konfort. — Valamennyi aioba tolyrt hideg éa meleg
vittel, balkonnal. — Kltflní konyha. — Kívánatra diéta — Orvosi vezet«: D r . N e u m a n n A l f r é d .
208
oyttnyürü kertes kAvéhfa. A legjobb lene. - Híre» bir. Tel.lea napi ellátáe szobival m i r 12 pengítSl, Kérjen proapelcloet

(A f e l e s l e g e s

munka)

A megdöbbentő statisztika mellett, amit a
munkanélküliekről állítanak öisze^ — lévén
ez nemzetközi nyavalya, nem éppen magyar
specialitás ,— érdemes volna itt is, ott is adatok koszorújába fonni a felesleges munkát,
amit a bürokratizmus teremt meg. A dolgot
azonban ugy tessék venni, hogy nem csupán
— Soha! — szólt az ánglius, azzal leereszti a hivatalos életben van bürokratizmus. De még
(Vita a z ö n g y i l k o s s á g r ó l )
mennvire nem!
a kupé ablakát és fejest kiugrik a vonatból.
Erről esvén szó, azt mondja valaki:
A vőlegény volt legalább hatvan esztendős,
Megakadályozni nem tudta a magyar, csak
a menyasszony meg huszonkettő. Igen külö- annyit kiáltott utána:
— Mikor a mult század végefelé miniszteri
nös história, alig lehet az ilvesmit megérteni.
rendelet szabályozta a kötelező kéménysepre— Ebben a percben bolondultál meg!
— Ha nagyon akarom, akkor megértem a
tést, a takarékos torontáli sváb gazda sajnálni
lányt, mondta egy asszony.
Végtére 1933-at
( E l k é s e t t a r i s z t o k r a t a - v i c c kezdte a pénzt. Felmászott hát maga a kéményírunk s az élet eltompítja az igényeket, meg
be és kitakarította azt olvan tündöklőre, amiaz Ízléseket. Az a pár év, ami még hátra van,
A csillagász előadásában csak ugy dobáló- lyen azelőtt soha nem volt. így érkezett meg
gondolja a szerencsétlen teremtés! Én csak
zik a számokkal. A Merkúr hétmillió, a Vénus á kéményseprő.
a férfin akadok meg. Egész életében okos em- 15, a föld 30, az Uranus 400 millió mértföldnyi
— Mit akarsz?
ber volt, hideg számítással csinálta meg a kar— Kéménvt kotorni.
távolságban van a Naptól.
rierjét, gyűjtötte a vagyonát, ostobaságot té— Én már elvégeztem, nézd megAz előadást nagy taps fogadja, a csillagász
vedésből se követett el.
— Amaz nem engedett a jussából.
pedig megkérdi:
— Majd elmondom, hogy megy az ilyesmi,
— Már pedig nekem el keli végeznem a ta— Tetszett?
szóltak közbe. Világkörüli utján nagyon ösz— Hogv a végtelen távolságokat pontosan karítást, akár tetszik neked, akár nem.
szebarátkozott a magyar ember az ángliussal. meg tudják mérni, jegyzi meg Tihamér, az
— De ha nincs már dolgod?
Együtt néztek meg mindent, szállóban egy- természetes, végtére a csillagászati tudomány
— Akkor is.
mástól el nem maradtak volna, keresték és elég régi. De hogy a nevüket is tudják, az már
Vadonatui papucsát lehajította és kúszott a
megszerették egymás Ízlését, szokását, amit
magasha, ahonnan hamarosan harcoló, vaimponáló valami.
az egyik nem tudott, abban örömmel fogadta
karó hangok törtek elő.
a másik tanítását, egyszóval ritka barátság fejAzalatt a gazda, aki üres óráiban a csizma(A „ h i t v á n y " e m b e r )
lődött ki köztük.
diamesterséget is gyakorolta, megragadta a
Egyszer mégis megesett, hogy vitába ereszA bankba beovakodik a tanyai magvar, papucsokat és rávert mindegyikre egy-egy
kedtek, jelesen afelül, hogy józan észszel, megáll az egyik box előtt, ahol soványas fia- csiida nagv foltot.
avagy megzavart agygyal követ el valaki önJön lefelé a kéménvseprő és dühbe gurul.
talember irogat.
gyilkosságot?
— Megbolondultál? Egész u j a papucsom,
— Adjon az Isten. A tekintetes urat kereminek arra a foltf
— Csak tel jes öntudattal! — állította az an- sem.
— Hát az én kéményem nem volt tiszta?
gol. Látnom kell elmúlását, megsemmisülését
— Melyik tekintetes urat? — néz fel az ifju.
mindennek, ami szép volt és jó. így tudom
— Melyiket? Mit kérdi? Hát a tekintetes
. . . Mennyi kémény, mennyi papucs van a
megállapítani, hogy nem érdemes tovább élni.
igazgató urat.
világon!
Bob.
Vagy más bajt, de mindig tudatosság.
— Most nem lehet vele beszélni, mert el van
—Szó sincs róla, tiltakozott a magyar. Az
Br. J ó s i k a u .
életösztön, sokkal nagyobb az emberben, semhogy bele ne tudjon illeszkedni egészen eltérő
ZO. T e l . 13 9 1 .
változatokba. Most nem beszélek a mi Trianonunkról, de gondolja csak el, hány vagyoni I - a T Ű Z I F A , S Z É N , K O K S Z , F A S Z É N I E G O L C S Ó B B A R O N
variáció történt a háború óta s hány koldus
él, aki azelőtt milliomos volt. Ha elveszti áz
eszét is, az más. Akkor azonban öntudatlanul
cselekszik.
Mielőtt vásárol, okvetlen érdeklődjön áraim iránt, mert m á r u j kerékpárt adok
— Színjózanon!
— őrülten!
Már gesztikuláltak, amit addig egyszer se
tettek meg száz kilométeres gyorsasággal vágU J A L K A T R É S Z E K E T E S NEM RÉGIT.
tatott velük az expressz-vonat.
fTi kormány
P 3.W jll Uj esoma startó
P1.M
— Nézze, mondja most az angol, ép eszünek
ü i láncot
P 3.50 I tTj kills« gumml
.
. i . .. . P 8—
tart engem, vagy bolondnak?
TTj pár pedált
. . . . . . . P 3.601|| Küllő
, . .
P—'M
stb. olcsó árak.
Wnffenrad kerékpár ejryedfili képviselet
Rádtők, Irőgépek rak'ára
— Három hónapja vagyunk együtt, csak
Újdonság! Gumlslttal mindenki maga Javíthat kUlsö gumiján bármilyen szakadástI
rájöhettem, hogy nincs semmi baja! Ahogy
az elbeszéléséből tudom, a családjában se tör- KELEMEN MARTON,
KELEMEN UCCA 11. SXtént soha defektus!

AZ E L E T M O Z I J A B O L

VIGYAZAT! KEREKPAROSOK!
P 120.-ért.
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75 doktort avattak szombaton

a szegedi egyetemen

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi Ferenc József Tudományegyetem szombaton tartotta az utolsó doktorrá avatást a most
befejeződött tanévben. Az avatás iránt olyen
nagy volt az érdeklődés, hogy a közönség az
aulát és az emeleti folyosót zsúfolásig megtöltötte. A hetvenöt c'o'itorrá avatott egyetemi
hallgató a következő:
fogtudományi doktorok: Váradi Imre, Thurőczy János, Tibor István, Littauer Sándor.
Babenyecz Endre, Matusek János, Varga László,
Kovács László, Abonyi Arnold, Vadász Géza,
Reményi Tibor, Bun Ferenc, Róth Ferenc, Géza
Sándor, Marksz Béla, Victorisz István. Batka
László, Tóth Dazso, Csányi György, Hankovszky
Géza, Kornhauser József, Surányi László, Berecz Arpá'-', Moldt Károly, Rubovszky László,
Sahin T óth István, Altmann Pál, TérsUa József,
Prunkl Lajos, Gazó Sándor László, Sebestyén
István, Major Miklós, ifj. Bibó István, Steinwalter Tibor, Szöllösi László.
Államtudományi doktorok: Zilahi Péter, Komáromy Vendel, Kiss Géza Elemér, Felföldy
Emil, Fenyves György, Tóth Béla. Bakó László,
Spitzer Pál, Pálfi György, Banovich Tihamér,
Kádár Antal, örlösy Ferenc, Hódi Andris Buday György, Klementísz Jenő, Kiss Ferenc,
Lippai Lajos.
Orvostudományi doktorok: Róth Lás 1 Dínos Béla, Szabó György, Koturnya Mária. Kardos A. Pál, Battancs Lajos, László Erzsébet. Somogyi Lajos, Vén Imre, Váradi Mária, Mikes
Margit, Pataki Lili, Adorján István Emil. Herezeg Antal, gyalui Pe-náth Zoltán, Srenes Tibor,
Wambach Péter, Dolch Zoltán.
Bölcsész.doktorok: Jezerniczky Margit, Langfelder Magda, Benkő Katalin Piroska, Révész
Mária, Vidacs Aladár.

Evezősök!
T R É N I N G R U H A
minden színben kapható

HABSELYEM BLUZ
gyönyörű

szinokbon

11

LUSZTIG IMRE

SZÉCHÉNYI TER 2. TISZA

SZÁLLÓ

MELLETT.

Ludvigné Soltész Mária

magániskoláiéban
egyéni foglalkozás, német nyelvtanítás, mérsékelt
tandijak. Kis létszámú osztályok. Gyengébb fizikumú gyerekeknek hézagpótló. Beiratás hétfőn és
kedden Tisza Lajos-körut 69. szám.

LITTKE PEZSGŰ
Románé

(vörös pezsgő)

Nagy üveg
Kis
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SZEGEDEN
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KASSBAN
Most
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EPERBOLÉ
Littke

Románé
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1 pohárral .
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Játék - és sportnál

N ) V E A

CREME « OLAJ
előzetes használata mellett egészséges, üde, napbarnított lesz a bőrünk még borús idő esetén Is.

A Nivea-

C r e m e és O l a j meggátolja o bőr fájdalmas felégését
és elősegíti a lebarnulást.

Pótolhatatlan és utánozha-

tatlan, mert az egész világon ez a kettő az egyedüli bőrápoló szer,
hatású

amely

a

bőrre oly

kiváló

Euceritet tartalmazza.

NIVEA »OL \J i P. I.-. P, 1.70 és P. 3.50
NIVEA.CREME dobozban: P. -.50. P. 1.—. P. 2.20
mbushan• P I.— P 1.60

VASÁRNAPI
H ö l g y e i m és U r a i m , hiába virult ki hirtelen a nyár, a szezonnak még nincs vége: ujabb
attrakciókkal harcol a konzorcium. A szezon haldoklásával szomorú ötvenfilléres egységre soványodott a társulat kasszajelentése, de most megint
megélénkült az utószezon (és az utóküzdelem), —
ujabb vendégcsapatok érkeznek és édes-piros utalvánnyal jelentkezett tegnap a kultuszminisztérium
kapuzárás előtti küldeménye: négyszázötven pengő, jutalmul a konzorcium verejtékes helytállásáért . . .
Szóval két hétre még biztosan áll a bál. Kedden két estére B é k e f i László mester érkezik
összes legújabb harsogó konferanszaival és idei
kisdarabjaival az Andrássy-uti szinház legszebb
sikerű műsorából. Társulatának tagjai: Nemén y i Lili (on revient toujours ...), aki legszebb
sanzonjait fogja előadni és I h á s z Lajos, aki Békefi partnere lesz a kabarékomédiák hosszú sorában. A konferansziék ördöngös kedvű mesterét
kettős cél hozza Szegedre, (mert ugyebár Hölgyeim
és Uraim k é t e s e t v a n . . . ) Csütörtökön lesz
Békefi érettségi találkozója Szegeden, ugyanis
(néhány év előtt) itt érettségizett a piaristák gimnáziumában. Az évek számát egyelőre nem jelzik az előzetes konferanszok, de a titkos beavatottak szerint ez lesr a — huszonötödik éves érettségi találkozó. A rivaldától a régi gimnáziumba
indul majd a könyörtelen nevettető...
Pénteken pedig megint R ö k k Marika következik a Régi orfeum első sikerével. Ebben a darabban fedezték fel ugyanis primadonna! képességeit és tengerszemű primadonnánk ezt is el akarja
játszani Szegeden: a szerepet, amiben felfedezték és amit a légjobban szeret. Különösen felhívta a konzorcium hadvezetőségének figyelmét egy
érzelmes bécsi valczerére és bravúros orosz táncára . . .
A jövő héten pedig a háromszázestés T i m o s a
érkezik G e l l é r t Lajossal, Ü r m ö s s y Anikóval és T a m á s Benővel. Mint méltóztatik tudni,
az „ A n - S k i " darab egyik titkos szerzője Gellért Lajos, aki a premier előtt már négy nappal
Szegedre jön, hogy mint rendező vezesse a próbákat. fis a hadvezetőség tárgyalásokat folytat a
kuplék sztárjával, B o r o s Gézával, aki kabarétársulatával ugyancsak a jövő héten érkezne Szegedre, hogv ennek a szomorúan kabaré-évnek fináléját vig kabaréesték játszák e l . . . fis a konzorcium hadvezetősége még azt is elhatározta, hogy
a hátralevő hetekre megszünteti a rendkívüli százalékokat, minden előadást rendes helyárak mellett látszanak végig...
Néhány nap előtt egy szürke Citroen érkezett
szürke utiporosan a pesti országútról:
Páger
Antal érkezett ifjú feleségével K o m á r Juliskával. A szegedi életből ismert szegedi autó megállt a szinház előtt, majd félórai beszélgetés után
tovább indult Mnkó felé, ahol édesanyjának mutatta be feleségét. Makóról az autó tovább startol Temesvár felé; ott Páger Antalné mutatja be
ifjú férjét szüleinek. Az ifjú pár bemutatkozó látogatása a házikezeléses Citroenen...
Ahogy pedig haldoklik a színházi munka,
ugy éled (a holtszezonban) a jövő évi koncertszezon előkészítése. A Harmónia tárgyalásokat folytat Pesttől Madridig, hogy biztosítsa az uj szezcn eseményeit. Az már bizonyosra vehető, hogy
az ősszel megint Szegedre jön Poldi M i 1 d n e r,
a zongora tavaszi virtuóza és be fog mutatkozni
a szegedi pódiumon is a kis F i s c h e r
Annié,
aki most nyerte meg a viharos Liszt-verseny első
diját Előreláthatólag szerepelni fog a programon
Vasa P r i h o d a , B a s i l i d e s Mária,
Engel
Iván, a kitűnő fiatal pianista. I v o g ü n
Mária,
Adolf B u s c h és Alexander K i p n i s , a berlini
opera nagyhirü baritonistája. További tárgyalások folyamatban. ..

KONFERANSZ
M u r á t i Lili művésznő szegedi szabadsága késik, mert a fiatal színésznőt filmszereplésre hivláx meg. Joe Pasternak pesti filmjében kapott szerepet; Gál Franci mellett ő játsza az egyik női főszerepet a „Skandal in Budapest"-bcn, — Egy
lány. aki mer...
T á r a y Ferencet — ugy látszik — végleg elveszíti a szegedi színpad. Mint méltóztatik tudni,
legutóbb Kocsmáros Nándor darabjában vendégszerepelt a Nemzeti Színházban és nemzeti jelentések szerint Márkus László igazgató szerződéssel
kínálta meg...
Angyali történet játszódott le legutóbb Kisteleken, ahol ünnepi külsőségek között ugyancsak
leleplezték a Kisteleki Ede-emléket. Az ünnepélyre az uiságiró egyesület egyik kitűnő és örökké bohémkedvü titoknok-funkcionáriusát küldte kl
a budapesti központ. Kiváló titoknokunk derekasan reprezentálta testületiét, szigorúan feketében végigfeszitette az összes beszédeket, de az
ebéd során már fölengedett a szigorúan ünnepétűnő ügyvédhez. Hősünk tüzes szavakkal köelöntötte a régi hangulat. Az ötödik fogás után
a társaság fölkerekedett és ebben a hangulatban
beállított az ünnepség egyik főrendezőjéhez, a kitűnő ügyvédhez. Hősünk lelkes szavakkal köszöntötte a házigazdát és lelkendezve igy szólt:
— Gratulálok ügyvéd url
— Miért? — csodálkozott a megtámadott.
— M e r t m a g a az e l s ő ü g y v é d ezen a
f ö l d ö n — k e d v e s ü g y v é d u r —, a k i n é l
én — n e m m i n t a l p e r e s t e s z e m t i s z t e letemet . . .
fis még egy angyali románc — a szőke tünemény és a szőke muzsikus között. A muzsikus
szép tavaszi dalt játszott szivének tüneményéhez,
-- de a dal csak akkor szép ebben a finom és
gyönyörű világban, ha csengő aranyak és ropogó bankjegyek szolgáltatják az érzékeny kíséretet.
Ezalkalommal — kémeink szerint — kétezer
pengő lant dalolta a kíséretet, de a húr elpattant és
most a románc — ugy tudják —,birói segédlettel
folytatódik...

Kézimunka üzletemet

Somocrvi ucea 12. sz. alól áthelveztom Dugonics
tér 11. sz. alá. I.e 3. Müllerpalota. MUller Erzsi.

BRISTOL...

BRISTOL...

BRISTOL

SZÁLLODA
BUDAPEST, (DUNAPART)
árban és szolgáltatásban vezet!
Szoba teljes ellátással

személyenként

Kiopi 12— pengőért.
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AZ A DO

A Hazánk-énekkar
sördalbemutatóia és olcsó
sörnap az ujszegedi Vigadóban A vas, fém és egyes más termé*»
A szegedi „Hazánk" Dal- és Olvasókör kitűnő

irányú kérelmeket jnlius 3-ig kell az illetékes
pénzűgyigazgaitósáignál előterjeszteni Ugyancsak
három nap alatt köteles bejelenteni a váltságköteles adózó azt is, hogy a készletváltsáít köteles
raktára egyáltalán nincs.
Mentesek az áruraiktár bejelentése alól azok az
énekkara, amely a legutóbbi kerületi dalosverse- szeles és műanyag, valamint a z adózók, akik a forgalmi adót adóközösségben rónyen is megnyerte az első dijat, most Budapestre ezekből készüli cikkek fázisadó ják le, ha az adóközösség vállalja, hogy az edkészül, hogy részt vegyen a XXIII. országos dadig fizetett átalányösszeget még további hat hórendelete
losveranyen. amelynek keretében Julius 1-én tudnapon át fizetni fogja. Mentesek a bejelentés alól
A Budapesti Közlöny junius 15.-1 számában az átalányozott kereskedők is, mert ezek, ha van
valevően igen érdekes sördal versenyt is rendeznek A Hazánk énekkara elutazása előtt, kedden este pénzügyminiszteri rendelet jelent meg 85.000/1933. raktárkészletük, ké&zl elváltság helyett az eddig
B órakor az ujszegedi Vigadóban Szeged közönsé- szám alatt, amely végre bevezette a vas, fém és fizetett átalányösszeget kötelesek még további
gének is bemutatja a Muzeumból kiásott, de máris egyes más természetes és műanyag, valamint az négy hónapon át fizetni. Végül fel vannak mentve
nagy hirre szert tett régi Sördalt, amellyel julius ezekből előállított iparcikkek forgalmi adóvált- a bejelentés alól azok az adózók is, akik az áll én Budapeten az Aréna-ut 107. alatti Kémény- ságát.
talános forgalmi adót a beérkezett áruk beszerA rendelet 1. §.-a sorolja fel taxatíve azokat zési ára után 4 százalékkal, vagy a beérkezett áruk
seprő-vendéglőben a többi elsőosztályu dalárdával fog versenyezni a kitűzött értékes dijakért. A az anyagokat és árucikkeket, amelyek 1933 julius
valószínű eladási ára után 3 százalékos kulcsHazánk-énekkar ezen a különleges dalosverse- 1-től kezdődől eg adóvált,ság alá tartoznak, míg a csal már a beérkezés alkalmával lerótták. A raknyen egy hatalmas, öblös ezüstserleget, 300 pengő rendelethez csatolt függelék az egyes áruk után
tári készletek bejelentését még lehetőség szerint
készpénzt és 10 hordó pompás sört nyerhet, de fizetendő váltságkulcsokat tartalmazza százalékos
aznap ellenőrzik, de joga van a pénzügyi hatóértékes dijat: egy ezüst karmesteri pálcát és 100 meghatározásban. Ez utóbbi aligha fog az érde- ságnak előzetes tájékozódást is folytatni.
pengő készpénzt nyerhet az énekkar kitűnő veze- keltek osztatlan megelégedésével találkozni, mert
Két kedvezményt tartalmaz a rendelet. Azok a
tője, Magyar Bezső karnagy is. Ezeket a dijakat a váltság kulcsa különösen néhány árucikknél igen váltságköteles adózók, akik künnlevőségeik ősz— több más nagy értékű díjjal együtt — Dreher magas. Nem ritka a 15—20 százalékos kulcs sem.
szegét 1933 julius 15-ig bejelentik és az adót legAntal serfőzdéje ajánlotta fel gavalléros bőkezű- Fbből folyólag a fogyasztók nem sok előnyét V
később szeptember 15-ig befizetik, behajthatatlan
ják majd a fázis adónak, mert az árukat terhelő
séggel az országos dalosverseny céljaira.
követelés címén az adó 20 százalékát levonhatják.
Maga a hires-nevezetes Sőrdal valóságos iro- adó ilyenformán mit sem csökkent.
Az az adózó pedig, aki most ismertetett rendelet
Belföldi forgalomban a váltságot az 1 §.-ban következtében a forgalmi adó fizetése alól egészdalomtörténeti és zenetörténeti szenzáció. Közel
100 évvel ezelőtt, 1838-ban irta Békésy Péter ak- meghatározott áruknak gyáripari üzemben való ben, vagy részben mentesül, a hátralék keletkezékor) turkevei tanitó s a budai őrség 1848-as harci termeléssel keresetszerüen foglalkozó belföldi elő- sétől kezdődőleg kamatamnesztiában részesül, ha
indulójának pattogó ütemű dallamára, amelyet állítók kötelesek megfizetni. Ezen vállalatokról hátralékált szeptember 15-ig befizeti.
Jakab István helytartósági tanácsos szerzett, külön névjegyzék készül, amelyet a pénzügymiA készletváltsAg kulcsát későbbi rendelet fogja
énekelték országszerte. Érdekessége ennek a dal- niszter később megjelenő rendeletben fog nyilvámegállapítani. A rendelet életbelép julius 1-én.
nosságra
hozni.
Behozatali
forgalomban
a
váltsának az 1«, hogy a szabadságharc leveretése után,
amikor tilos volt minden hazafias dal, tehát a bu- got az köteles fizetni, aki a vámszabályok érteldai nemzetőrség harci indulójának éneklése is, mében vámfizetésre is köteles, illetőleg köteles
annak dallamára nyugodtan lehetett énekelni a lenne, ha az áru nem lenne vámmentes.
Adó naptár
Belföldi forgalomban az adóváltság fizetésére
Sördal szövegét, hiszen ez ellen nem emelhetett
kötelezett
üzem
a
megrendelőtől
kapott
anyagból
Julius 10—20-ig: havi 48 pengő ¿ t a l á n y i g
kifogást sem a zsandár, sem a Bach-huszár.
Ezt az ősi Sördalt tűzte műsorára az idei orszá- váltságmentesen készíthet árut és pedig ugy a forgalmi adó lerovása naponta Bélyegben.
Julius 15, 20: havi 48—240 pengő átalányig
gos dalosverseny s ezt mutatja be Szeged közön- nyersanyag, mint a váltság tekintetében, kivéve
ségének kedden, junius 27-én este az ujszegedi a vámtarifa 407. szakasza alá tartozó és néhány a forgalmi adó egyhatodrészének lerovása bélyegekben.
Vigadóban a Hazánk-énekkar. Horváth ur, az uj- más árucikket, amelyek után a teljes forgalmi érszegedi Vigadó népszerű vendéglőse a maga ré- tékszerinti váltság összeget meg kell fizetni. RészJulius 3: áruraktárral nem rendelkező vas
széről 1« emlékezetessé akarja tenni ezt a napot letesen intézkedik a rendelet az eljárási szabá- és fém fázis alá tartozó adózó bejelentése.
lyokról és a készletben levő áruk adóztatáisás éppen ezért kedden délután 6 órától kezdve a
Vas és fém fázis adó alá eső raktárkészlet
ról is.
pompás, habzó kőbányai Dreher-Haggenmadier
váltságának becslés utján való megállapítás
Azok a kereskedők, akik a váltság alá eső ipar- iránti kérlmének benyújtása.
sört poharanként 20 fillérért, korsónként S4 filcikkek vagy anyagok árusításával foglalkoznak,
lérért méri, szabadtűzön halpaprikást és bográcsJulius 8: vas és fém fázis alá tartozó adózóda jövőben forgalmi adót nem fizetnek. Ép ezért e raktárkészletének bejelentése.
gulyást főzet s a halpaprikást 80, a bográcsgurendelet
kihirdetésétől
számítandó
15
nap
alatt
lyást 40 fillérért adagolja, hogy mindenki kedve
Julius 15: vas és fém fázis alá tartozó adózó
(junius 29-ig) minden kereskedő, aki váltságkö- künnlevőségeinek bejelentése és az adó szepszeriint detektálhassa magát a fölséges étedbőlteles árucikkek forgalombahozatalával foglalko- tember 15-éig való befizetése esetén az adó
it álból.
zik, köteles ezt a körülményt az illetékes forgalmi 20 százalékát levonhatja.
Az érdekes eseménynek máris nagy hóre van
adóhivatalnál írásban bejelenteni.
Szegeden, bizonyos, hogy kedden találkozót ad
Elózó havi lajstrom beterjesztése mellett ér-i
A rendedet életbelépésének napján meglevő tékpapir forgalmi adó befizetése.
egymásnak az ujszegedi Vigadóban az egész váárucikkek után úgynevezett készletváltsáírot kell firos s mt kívánjuk derék dalosainknak s kitűnő
Előző havi csekkilleték befizetése.
zetni. Ennek megfelelően a bevallás mellett készkarnagyuknak, hogy hozzák el Budapestről a
Közjegyzők állandó összegű okirati illetépénzben, vagy tételes feljegyzés mellett bélyegek- kének befizetése.
sördalverseny nagyértékü dijait. Ámbár — ugy
ben adózó kereskedők kötelesek junius 30-án üzletvéljük — a dijak közt szereplő 10 hordó sört ott
Részletögéletek és fixlombard ügyletek ilb»^
zárás után készletben volt, váltság alá tartozó
helyben, még a budapesti Kéményseprő-vendégbefizetése.
áruk mennyiségét árunemenkónt
külön-külön
lőben el fogják fogyasztani, ürítvén természeteSzállítási okirati illetélc befizetése május
megállapítani. A bizományi árukról a megbízó ne- hóról.
sen minden poharat Szeged üdvére.
vét és pontos címét tartalmazó külön kimutatást kell
Előző havi fényűzési forgalmi adó befizetése.
készíteni. Az igy megállapított mennyiséget egy240 pengőt meghaladó készpénzben fizetendő
ségár és összérték feltüntetése mellett legkésőbb forgalmi adóátalány befizetése.
B E N Z I N G A Z R E S O
julius 8-ig írásban be kell jelenteni az illetékes
Nagykereskedelmi ár alapján fizetett tex-»
forgalmi adóhivatalhoz. Ha netán a bejelentés tilválság befizetése előző hónapról bevallás
alá tartozó árunak valamely oknál fogva a be- mellett.
szerzési ára nagyobb, mint a valószínű eladási
ára, ugy megfelelő indokolás mellett az eladási
ár tüntetendő fel. Ez a bejelentési kötelezettség
K E R E K P \ ROSOK'
terheli azt is, akinek az áru csak birtokában, őri- " í r
zetében stb. van. Ilyen esetben az árutulajdonos
Jjjr»
Szeoed, Kis» uceo
is megnevezendő és pontos cime feltünteteni i t m i t l ó i uf árjegyzék«!
dő. Ha az árutulajdonos
külföldi,
vagy
KERÉKPÁROK:
a
bejelentésből
személyazonossága meg
Uj férfi kerékpár
P 125.nem állapitható, a váltságért a bejelentőt az
Uj női kerékpár
P 132—
árutulajdonossal egyetemleges felelősség terheli.
ALKATRÉSZEK:
Az árukészlet felvétel idején útban lévő árut a
Rgy pár ni pedál
P 8.60
címzett, az át nem vett, visszaérkezett árut pedig
1 nj lánc
P B.flO
PHOEBUJ
10 drb nj küllő
P —.40
a feladó köteles bejelentésébe felvenni. Ha az áru
1 drb nj kormány
P 3.90
oly időben érkezett vissza, midőn a feladó beje1 nj első tengelv komplett
P — .(M
lentését már megtette, a kővetkező napon pótbe1 nj hátxó tensrelv komplett
P —«4
jelentést köteles tenni.
1 ni kontrafékes »zabadontntó
P 1S-80
Megenge.di a rendelet a pénzügyiga igatóságok1 nj lánckerék
P 3J*l
nak, hogy a raktári készletek felvételére a ren1 készlet nj »árvédő
P !•«>
KÉNYELEM E*CB U
des kereskedelmi könyveket vezető adózóknak a
1 uj csomatrtarté
P l-W
raktár készlet nagyságától ffiggőleg haladékot ad1 nj lábpumpa
P 2.2Í'
VÖK
1 uj villa
i ' "
P S.20
janak s ugyancsak megengedi azt is, hogy olyan
GUMMIK:
^
_
kereskedőnél, ahol a raktárkészlet és az áru beS z e g e d i
l e r a k a t :
ü j külső gummi
P
szerzési értéke nem állapitható meg, vagy a megUj belső eummi
MARKOVICS Fe'£?o
állapitás nehézségekbe ütközik, egyezségi alapon
Nnffy lavtfA m f t A e l y P
Ugyanott legutóbb c t ó n a k motorok.
becsléssel állapítsák meg a készletváltságot. Ilyen
a

.
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Sorsok a háborúban
és a békében
Irta Tonelli Sándor.

Mindkét történet szórói-szóra igaz, csak a
nevek vannak megváltoztatva. A történetek a
következők:

Sors a

háborúban

Gianbattista Fabbro 1892 elején
született
Dél-Olaszország
Basilicata tartományának
valamelyik kis falucskájában. Az apja földműves ember volt, kis darab földecskén dolgozgatott, amelyiknek oldalát kőkerités vette
körül. A kerítést a föld körül
nem
azért
emelték, mintha rossz emberektől, vagy pusztító állatoktól akarták volna a termést megvédeni, hanem annyi volt magában a földben a
kő, hogy lassankint sánccá,
vagy kerítéssé
szaporodott föl, amit belőle kiszedték és a szélén felhalmoztak. Ilyen földön nem valami_ jövedelmező mesterség a gazdálkodás, különösen ha rossz esztendők köveitik egymást és ára
sincsen annak, ami a kőkerítések között beterem.
Akkoriban pedig rossz esztendők jártak a
gazdálkodó emberekre. Hol az eső, hol a szárazság pusztított el mindent s ami megmaradt,
alig volt elegendő ahhoz, hogy a család megéljen belőle. Ha pedig maradt valami eladnivaló, annak olyan alacsony volt az ára, hogy
még az adóra se tellett. Gianbattista Fabbro
édesap ja nem volt közgazdasági tudós, ő csak
a szomorú helyzetet érezte és nem tudta, hogy
ami őt tönkreteszi, annak tudomáyos nyelven
tengerentúli zöldverseny a neve.
ö csak azt
tudta, hogy a cooperativában egyre növekszik az adósság és a bank, amely
kölcsönt
adott a .földjére, egyre jobban fojtogatja a
megfizethetetlen kamatokért
Mikor nem bírta tovább, az
öreg Fabbro,
«ki tulajdonképen nem is volt Öreg, meghányta-vetette a dolgot és megegyezett a feleségével, hogy kivándorolnak Amerikába. Természetesen nem örökre, hanem ahogy a délolaszországi kivándorlók szoktak: odakint dolgoznak és keresnek aranyit, hogy meg tudják
fizetni a banknak a tartozásukat és
esetleg
még annyit tudnak venni a földjük
mellé,
hogy egy-két feles beállításával meg tudjanak
élni belőle.
Gianbattista Fabbro igy került három esztendős korában Nápolyban arra a nagy hajóra, amely hatszáz dél-olaszországi kivándorlót szállított Chilébe. A feketeszemű kis
kölyök jókedvűen nyargalászott a fedélközön,
örült, ha a delfinek malacok módjára ugráltak a viz felszínén, vagy ha az
utasok
egy
szem cukorral megajándékozták. A cukornak
nagy volt ugyanis a keletje: a csirkefogó matrózok a cukrozott mandulát szemenkint tíz
centesimiért árusították és azt a mesét költötték melléje, hogy használ a tengeri betegség ellen.
Hogy rövidre fogjuk a történetet, Gianbattista apjának nem volt szerencséje a kivándorlással. Még a hajón beteg lett és
többet
nem került ki élve a hajókórházból.
Valahol
a Déli Kereszt alatt temették el az óceán vizében, Afrika és Dél-Amerika között Utána
három napig azt mesélték a babonás emberek,
hogy azért hánykolódott olyan nagyon a hajó,
mert meghalt rajta valaki. Egy esztendő multával meghalt Amerikában Gianbattista édesanyja is. A gyereknek minden kapcsolata a
kis basilicatai falucskával megszakadt. Nem
volt aki levelet irjon helyette, aki rokonaínak
megírja, hogy betették a santiagói árvaházba
és ott nevelkedik. A bank, mikor nem érkeztek
a törlesztési részletek, elárvereztette a kőkerítéssel körülvett földecskéi és Gianbattista szabályszerűen kilépett a modern Olaszország
történelméből.
Azaz, hogy mégsem egészen. Chilében nevelkedett fel, az anyanyelvet felcserélte a spanyollal, de mert senki se törődött vele, megmaradt olasz állampolgárnak. Legalább is az
okmányain mint olasz állampolgár szerepelt

még akkor is, mikor tizennégyesztendős korában az árvaházból kiadták
egy
hajóra
inasnak. Gianhattistából matróz lett a spanyolon kivül megtanult
angolul is, járta a
tengereket és már csak nagyon
halaványan
emlékezett vissza pici gyermek korára, mikor egy másik nagy hajón kihozták őt Amerikába.
Telt-mult az idő és Európában kitört a nagy
háború, Gianbattista Fabbro nem is sejtette,
hogy ehez a háborúhoz neki is van némi köze. ö csak azt vette tudomásul a
háborúból,
hogy a matrózokat és egyéb tengerjáró embereket jobban fizetik, mint azelőtt mert a német buvárhajók divatba hozták az idegen gőzösök elsülyesztését Ha pedig uton volt a
bajója Amerika és Európa között, minduntalan számítani kellett rá, hogy egy angol cirkáló megállítja őket és követeli a hajópapirokat és a rakomány átvizsgálását Egyébként
nem lehet tagadni, ez az élet elég mulatságos
és érdekes volt
1917 elején az a hajó, amelyen Gianbattista
szolgált Valparaisoból gyapjút hozott Marseillebe. A gyapjú egyenruhaposztónak kellett,
volt azonban a hajón némi chilei salétrom is
lőporgyártás céljára. Az ilyen hasznos rakomány ellen a gibraltári
kikötői
hatóság,
amely a hajót átvizsgálta, nem is emelt kifogást. Gianbattistát ellenben, mikor a papírjait átvizsgálták és megállapították róla, hogy
olasz állampolgár, egyszerűen lefogták és tíz
nap múlva Speziában átadták az olasz katonai hatóságoknak, hogy katonát faragjanak
belőle. Ennyi szívességgel Anglia tartozott a
szövetségesének és saját magának.
A történet innét kezdve nagyon rövid. Az
isonzói csaták idejében az olaszoknak nagyon kellett a katona és a civilekből
olyan
gyorsforraló kiképzéssel neveltek harcosokat
akárcsak minálunk. Gianbattista két hónapig
volt egy kiképző táborban és junius 3-án egy
menetzászlóaljjal kikerült a frontra. Reggeltől
estig se volt a csatában és már fogságba is ker ü l t Az ellentámadásnál negyvenhatos magyar bakák fogták el háromszázhuszonöt társával egyetemben. Augusztus végén Gianbattista Fabbro már
mint hadifogoly mezei
munkára volt kiadva egy szabadkai magyar
orvosnak a birtokán, aki véletlenül angolul
is tudott és büszkélkedett vele,
hogy ő az
egyetlen olyan olasz hadifogolynak a gazdája,
aki nem tud olaszul.
Gianbattista Fabbróval én szüretkor Szabadkán találkoztam, mikor a prést kezelte nagy
buzgalommal. Hogy mi lett vele azután, nem
tudom.

Sors a békében
Kovács János 1914 április 22-én született
Magyarországon Csongrád nevü vármegyében.
Az apja kubikos munkás volt és végigverekedte a háborút. Amig odavolt a háborúban,
— talán ő is segített Gianbattista Fabbrót elfogni, — a felesége
napszámos munkából
tartotta fenn magát, meg a porontyát. Egy da-

Fürdőcikkekben
alanti

nagy raktárunkat

szenzációs

Fürdőruha
(f

olcsó árakon kiárusítjuk.

minden nagyságban
gyapjából, minden nagyságban

Fürdő és sportnadrág (60-es)
Sfléfafricot minden színben 3. « .
Gzermek'ricot.
„ 2. .
Fürdőcipö
FQrdtisapka (gumi)
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„
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Tornacipó: Nöl 3.28, férfi 2.4S, falfirka «a drapp) stb. ertb.
arj'g a készlet tart.
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BAD VÖSLOU
Európa legszebb strandfürdője.
Bécs közvetlen közelében.
20 szálloda ós penzió. — Minden
igénynek megfelelő elhelyezés.

Teljes ellátás már napi 5 — pengfltfll.
Ismert és

régi

gyermekfQrdőhely.

Szórakozások. — Minden délután és
esten tánc a kávéházakban. — Gyönyörű kirándulások.
Nagy menetdijkedvezmények az osztrák vasutakon. .
Alegjobb

s z u ba 1 p i n klima.

Prospektus! küld és felvilágosítással szolerál:
a Karhomisslo és az Osztrftk Idegenforgalmi

Iroda Budapest, VI., BndrAssv ni.

««

rabig Szegeden is szolgált, becsületes gazdái
voltak, akik megengedték, hogy magánál tartsa a gyerekét. Akkor még jobb szivük volt az
embereknek, mint mostanában. Lehet, hogy
háborúban könyörületesebbek az
emberek,
mint békében.
Jancsinak az apja egészségesen, ép bőrrel
került haza a háborúból. Idehaza némi felfordulást talált épen kiütött a szabadság, mikor hazaérkezett. Azután gyütt a komenista
világ, amihez ugyan neki nem sok köze volt,
csak
éppen azt tapasztalta, hogy Csongrádmegyében, ahol mindig fehér kenyeret ettek
az emberek, kevés az ennivaló. Jött aztán más
minden is, amiből az öreg Kovácsot, aki tulajdonképen nem is volt öreg, legfőképen az
érdekelte, hogy kis Magyarországon nagyon
megfogyott a kubik. Másfelé kellett
munka
után nézni. Az öreg Kovács, aki a háborúban
megtanult világot látni, nem is nagyon ütközött meg, mikor azt hallotta, hogy Franciaországban nagyon keresnek munkásokat Kiviszik a magyarokat rekonstrukcijós munkára.
Jó dolguk van, szépen keresnek, néha
még
magyar államtitkárok is meglátogatják őket
Nem kellett hozzá nagy elhatározás, jelentkezett a francia munkára, összepakolta asszonyát, gyerekét és 1921 elején kihurcolkodott
Franciaországba.
Az öreg Kovácsnak épen olyan kevés szerencséje volt Franciaországban, mint Gianbattista édesapjának Dél-Amerikában. A háború
megkímélte, de nem bírta a francia bányavidék ködös levegőjét. Elkezdte kínozni a száraz betegség és másfél esztendő múlva kevésszámú magyar gyászoló kisérte ki a lensi temetőbe. Esztendőre követte őt a felesége is
és a nyolcesztendős Kovács Jancsi egymagára
maradt az idegen világban. Hányódott egyik
családnál, másik családnál, végül egy derék,
becsületes asztalos mesterhez került, ki nemcsak megtűrte őt a ház körül, hanem mikor
felcseperedett, inasnak vette maga mellé és kinevelte az asztalos mesterségre.
Kovács Jancsi elfrarciásodott A magyar munkások, akik az apjával együtt kerültek ki Lensbe, lassankint elszéledtek,
ő
maga francia iskolába került, ahol megtanulta a francia betűvetést,
meg a francia miatyánkot és a legjobb uton volt, hogy elfelejtse, hogy Magyarország és csongrádmegyei falu is van a világon. Néha-néha az emlékezetének hátsó rekeszeiből visszatért ugyan
a tudatába egy-egy furcsa hangzású
idegen
szó, amit az apjától vagy anyjától hallott, de
nem tudta, hogy mit kezdjen vele. Körülötte
mindenki csak franciául beszélt.
Lassankint az akácos falu, a Tisza és Szeged emléke
egészen elmosódott a multak ködében.
Kovács János betöltötte életének tizenkilencedik esztendejét és segédi sorba
került. A
mesterségét kitanulta és mint segéd munkát
akart vállalni. Ekkor érte a nagy meglepetés.
Mikor munkakönyvért jelentkezett a francia
főszolgabíró, vagy iparhatóság értésére adta,
hogy ő nem vállalhat munkát, ö idegen állampolgár, aki az idegen * ellenőrző hatóság jogköre
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Olcsó, szép és tartós
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alá tartozik, az pedig nem engedi meg, hogy
idegenek elvegyék a franciák kenyerét. Neki
haza kell menni Magyarországra. Hiába magyarázta Kovács János, hogy neki ott meszsze keleten senkije sincs, ő Franciaországban
nevelkedett, csak franciául tud, a törvény erősebb volt nála, útnak inditották Magyarország felé. Bécsig vonaton utazott, onnét gyalog került el először Budapestre, azután Szegedre. Azt mondták neki, hogy Szegeden lehetnek rokonai talán azok segíteni tudnak
rajta.
Kovács János
Szegeden a piaristákhoz vetődött. Az uccán valaki félig jelbeszéddel, fé-

E P t l E T F A
ASZTALOSARU
PADLÓDESZKA

harisnya

BACH
Hírek

A (jyerek sir
A gyerek sir és nincsen apja, jaj,
as asszony estff, de szép volt még tavaly,
•«ép volt Mzony a most sár és csupa rongy,
és sár és sir a gazdátlan poronty.
fiaeretterttaz trrhataám kocsis,
de meghalt a igy szerették mások is.
szerették ám! (a csak néha ugyanaz)
paraszt éa nr, vagy bankrabló kamasz.
S most Jajgat, atr a kisgyerek vadul,
nem tudni A, hogy pór-s, vagy nagynr,
mfirt anyja szép volt, gróf ia hált vele,
a kis fattyán, lám, nlnce rajta Hm ere.
Boldog gyerek, kinek száz apja. van.
nagynr, ha sir a paraszt, ha szótalan,
szás vére küzd a lázongva kiabál,
hogy semmi sincs, csak pőre proletár.
Berezeli A. Károly.
— Baranvi főispán vasárnap utazik Bniára.
Tt a r a n y i Tibor főispánt hétfőn iktatják be
ftnnenélves külsőségek kőzött Baia város és
Rárshodrog vármegve főispáni méltóságába. A
főispán vasárnap reggel utazik Bajára. Az installáción résztvevő szegedi küldöttség hétfőn
reggel fél öt órakor indul a városháza elől a
város egyik autóbuszán.
— Előadás az exportlehetőségekről. S e r b á n Iván, a Külkereskedelmi Hivatal igazgatója szomhaton délelőtt előadást tartott
a
szegedi kereskedelmi és iparkamarában. Részletesen beszámolt a kormány különböző intézkedéseiről és tájékoztatta a hallgatóságot a
magyar gyümölcs- és főzelékfélék exportjának lehetőségeiről a külföldi piacok szerint.
Bejelentette, bogy az exportintézet a nyáron
filléres vonatot indit Nemetországba, igy a
magyar exportőrök közvetlenül tanulmányozhatják a csomagolásnak és a szállításnak más
gyümölcsöt exportáló országokban alkalmazott
módszereit. Az előadást meghallgatta Baranvl
Tibor főispán és dr. Somogyi Szilveszter polgármester i a

fényesben és
mattban szava,
tosság mellett

lig egyszerű tőszavakkal beigazította a nagy
házba, hogy ott majd tudnak beszélni
vele.
Egyik piarista barátom ajánló soraival került
el hozzám, hogy csináljak vele valamit. Két
napig elláttam, azután szereztem neki egy hétre ideiglenes munkát. Hogy m i lesz azután vele, nem tudom. A faktum az, hogy Kovács János itt van, birtokosa az asztalos mesterségnek, a kifogástalanul szép, tiszta
francia
nyelvnek és a magyar állampolgárságnak. A
probléma az, hogy meg lehet-e élni belőle?
Ezek után pedig mondja meg akárki, m i
különbség van a kettő között: sors a háborúban és sors a békében.

la minőség
Olcsó ár

VJW ^ / r
Vasárnap. Bóm. kath. Vilmos hv.
usm
Prot. Vilmos. A nap kel 4 óra 4
perckor, nyugszik 8 óra 1 perckor.
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-tfll
Mg, délután 4-tfll 7-lg, a Vároal Mnzeum mindennap, vasár- és ünnepnap Is, délelőtt 10-tr fél t-lg
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, esütMökön,
nnmMion délután fél S-tfll fél 5-1«.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárút 59
tartanak Grünwald L örökösük Kálvária-ut 17
(telefon 1225), Just Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 41 (telefon 1777). Temesváry József Kelemenneea 11 (telefon 1391). Moldván Lajos Újszeged,
Vedres-ucca 1 (telefon 1846), Selmeczi Béla Somogyi-telep rX ucca 489 (telefon 3425). Tőrök Márton Csongrádi sugárut 14 (telefon 1364).

Í935 fünft» 23:

PArlal k r t 3 5
(volt Somló telep.)

Telefon 11-26

Pollák Testvéreknél

Iskolai hírek
Beiratkozások a Tunyogt-reálgimnásíinmban:
junius 26, 27, 28 és julius 3, 4-én délelőtt 8—1-tg és
délután 3—5-ig. Állami tandíjnak megfelelő iskolai dijak.
Szeged város községi elemi népiskoláiban az
1933—1934. tanévre a beírások 26-án és 27-én 8—12
óráig lesznek.
A városi női felsőkereskedelmi iskolában a
tanévvégi felvételek 26-án, hétfőn és 27-én, kedden
délelőtt 8—12-ig lesznek az intézet Mérev^ncca 3.
I. em. 11. sz. alatti helyiségében.
A TI. kerületi Madách-nrcai állami polgári finiskoláhan a jövő tanévi beírásokat 26-án, 27-én
délelőtt 8-tól 12-ig tartják. Beíráskor 4 pengő 20
fillért kell fizetni. Az egyes fokozatok díjkedvezményéért a tanári testülethez címzett és az Iskolában átfrv ehető ibélyegtelen nyomtatváfrykérvénvt
szeptember 15-lg kell beadni. A tandíj minden fokozatban októbertől májusig nyolc részletben fizetendő.

Beiratások a kegyewrendí gtmnSzfirmban. "A beíratások junius 26 és 27-én, a pótbeiratások szeptember 6. és 7-én bősznek. Hétfőn
9—10-ig az
I., 10-11-lg a TI., n i , IV., 11—12-ig az V , VI.,
VII. és VTTT. osztály, kedd-on fél 9--fél 104g az I.,
— Megszűnt az öregátokházai álfotjárvány. I I . II., III., IV., fél lO-fél 11-ig V. VI., VII. és
öregátokházán néhány héttel ezelőtt járványos VIII. osztály iratkozik.
Fizetendő
a beszáj- és körömfájás lépett 'el a hasitott körmű iratásnál: 8 pongő felvételi díj, 2 pengő 70 fillér
állatok között. Az állategészségügyi hatóságok járulék cimén és 30 fillér az i gazol ókönyvecskéazonnal lezárták a határt és a legszigorúbb óv- ért. A tandíj és fenntartási dij együttes összege,
intézkedéseket tették meg, hogy a járvány ter- egy évre 110 pengő, amely 5 részletben fizethető.
'edését megakadályozzák. Ezen a tanyarészen A beíráshoz szükséges az Iskolai bizonyítvány,
luszonegy tanya van és — mint azt Farkas vagy az értesítő, 9 születési anyakönyvi kivonat
Dezső állatorvos és dr. Katona István tb. ta- és az njraoltásf bizonyítvány.
nácsnok most a helyszínen megállapította,
Beiratások és rsizkiállitás K Baross Gábor
mind a huszonegy tanyán megbetegedtek az reáliskolában. Az állami Baross Gábor reáliskoállatok, de azóta már át is vészeltek anélkül, lában a jövő tanévre a beírásokat 26-án és 27-én
hogy a betegség tovább terjedt volna. Éppen — hétfőn és kedden — délelőtt tartják meg. Felezért valószínű, h o g y a jövő héten_ feloldják a vételkor 9 pengő 20 fflüér fizetendő. A tel jes dijaaz átlátok kivitdleL
ka* fizetők októbertől kezdve ötizben 22 pengőt fizetnek. Díjkedvezményért szeptemberben béiyegvalrtbMi olMÓil
telen kérvénnyel folyamodni kell. A* intézet rajzoukia •
kiállítása 25-én, vasárnap reggel nyílik meg az
WUÍroIhai
ST
VOlélyboHban. Klrortl Mr 9.
intézet rajztermében. Belépődíj nincs, érdeklődőket szivesen lát az Igazgatóság.
— Szociáldemokrata gyűlés Újszegeden. X
A IL kerületi állami polgári finlskola JWAJK
Szociáldemokrata Párt közti, hogy 25-én, va- 25-én délelőtt 10 órakor az intézet tormtermébm
sárnap délután fél 4 órakor Újszegeden a Rá- tartja évzáró ünnepélyét.
kos-féle vendéglőben (József főherceg-telep
Beiratás a zsidó népiskolában. X szeged! nsSdó
131.) nyilvános népgyűlést tart, amelyen a politikai és gazdasági helyzetet dr. Valentiny népiskola közli, hogy az 1933—34. tanévre szóló
Ágoston, Lájer Dezső és Olejnyik József is- beíratásokat 26-án és 27-én, hétfőn és kedden délelőtt 9—12-ig tartja a zsidó hitközség székházámertetik.
ban. Csak szülők kíséretében megjelenő gyermex Elasfrico fürdőruha Lampel éa HegyinéL
ket fr be a* Iskola. A beiratás elmulasztása a
— Nyári egyetem Debrecenben. Debrecen- hatóság részéről az eljárás megindítását vonja
317
ben az Idén már hetedszer nyilik meg augusz- maga után.
tus elsején a Nyári egyetem, amelyet igen
.
fScfiiller flusndl,
ötletesen a debreceni idegenforgalom fellendí[( I l
Caelconic» a. 4.
tésének szolgálatába állítottak. Ennek az akciónak évről-évre nagyobb sikere van, egyre
több külföldi hallgató jelentkezik, de igen szép
Az állami polgári iskolai tanárképző főiskola
számban keresik fel a belföldiek is, mert a Nvári egyetem egyszersmind igen olcsó nyaralási gyakorló polgári iskolájában (mintapolgári fiu- és
lehetőséget biztosit. A kiadott tájékoztatók sze- leányiskola) a jövő tanévi beíratásokat 26-án és
rint a Nyári egyetem a belföldi résztvevők szá- 27-én délelőtt 8—12 óráig tartják meg. Felvesznek
mára nyelvtanfolyamokat rendez, a külföldiek a fiu- ós leányiskola I. osztályába 25—25 növenszámára kirándulásokat szerveznek, előadáso- déket, a többi osztályba annyit, amennyi férőhely
kat tartanak, összekapcsolják a tanfolyamokat van.
a sport irodalmi, művészeti és zenei élettel,
A TTI. kerületi, MargH-necaf állami polgári
szóval elkeverek mindent, hogy Debrecp. ide- leányiskolában a beiratások junius 26-án és 27-én
genforgalmi erdekisség legyen. A Nyári egye- lesznek, délelőtt 8—12 és délután 3—6 óra között.
sndc; "
a Bedratáshoz a kővetkező okmányok szükségesek:
temen ? tandíj 10 pengő és a rendezőség
résztvevők számára batvan pengőért elsőrendű iskolai bizonyi/tváiny, születési anyakönyvi kivonat
és ujraoltási bizonyítvány. Beiratáskor minden taellátást biztosit a tanfolyamok három hétben
nuló 4 pengő 20 fillért fizet
megszabott idejére.

Í

Fehérnemüeket

Pí/aj

Metropolba

Szegediek Pesten a |

R á k ó c z i

u t

szállnak

5 8.

150 k é n y e l m e s , m o d e r n s z o b a , h i d e g , m e l e g f o l y ó vízzel, telefonnal, rádióval, elektromos íénylelzés e k k e l . Patlnóshirü k i v á l ó k o n y h a . H a n g u l a t o s
cigányzene. Virágoskert

Szobák 4 pengőtől.
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Teljes penzió 9 pengőtől.

DÉ f. M A G Y A R O R S Z Á G

1933 juntos 25:

Gyomor- és bélzavaroknál, étvágytalanságnál, szorulásnál, fölfuvódásnál, gyomorégésnél, felböfögésnél, szédülésnél, homlokfájás*
nál, hányingernél 1—2 pohár természetes
.Ferenc József* keserűvíz alaposan kilisztitja
az emésztSutakat. Közkórházi Jelentésekben
olvassuk, hogy a Ferenc József vizet még a
fekvő betegek is nagyon szívesen isszák és
általánosan dicsérik. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer*
üzletekben kapható.
B.I
— Személyvonat Szeged és Kistelek között.
Az államvasutak szegedi főnöksége Szeged
és Kistelek között u.i vonatot rendszeresített.
A menetrend szerint Szegedről Kistelekre délelőtt 11 óra 42 perckor indul a személyvonat,
Kistelekről Szegedre 18 óra 50 perckor érkezik.
A tulsok evésnél, vagy túlzott ívásnál
„Igmándi" gyógyvízből már fél pohár használ!
— Kisvasúti kirándulás. A kisvasút személyzete julius 2.-án rendezi Dobó-erdői kirándulását,
amely alkalommal az üzemigazgatóság a kisvasúti személyzettel kiránduló vendégeknek több,
minit 50 százalékos kedvezményt engedélyezett.
Útiköltség odia-vissza 1 pengő, részvételi díj 20
fillér. Indulás a Rudolf-térről 7 óra, 13 óra 30
perckor, 18 óra 40 perckor, visszatérés: 11 óra 32
perc. 18 óra 22 perc és 23 óra.

iákhölgyvevőim
részére
iulius 1-től külön munkatermemben uj díjmentes tanfolyam

kezdődik a legdivatosabb kötött és horgolt áruk készítésének tanítására — Minden takarékos n ö eljön, ezért ajánlatos, hogy már most
jelentkezzen

FISCHER „ K É Z I M U N K Á K A Z
MAKÓI HÍREK

Olcsóbb lett az utazás Makóról, amnak az 5—7
százalékos viteldijmérséklésnek az alapján, amelyet julius elsejével a kistávolsági viszonylatokban a személyvonatoknál, nagyobb távolságra pedig a gyorsvonatoknál léptek életbe a Máv. Makóról Budapestre a gyorsvonat II. osztály 21.70 helyett 20.20, a III. osztály pedig 15.20 helyett 14.10
fillér.
Betörök a viharban. Az éjszaka Makó felett elvonuló vihart jól felhasználták azok az ismeretlen tettesek, akik B e n c z e István Tulipán-ucca 8.
szám alatti lakos kamráját kifosztották. A leghangosabb égzengés órájában törték fel a kamrát,
amelyeit teljesen kitakarítottak. A házbeliek a
háztirt&it é> méuiroa, kedvei6 fizetési feltételek mellett legkérdéses időben hallottak zörejeket, de az égiháolcsóbban beszerezhetek
23
F e k e t e N l S n r t o r Kosaulh !.. suflérnt IS. Tel. 20—72.
ború és a szél rovására irták.
Temetés. Nagy részvét mellett temették el dél— A móravárosi templom felszentelése. A
után
a közkőrház halottas házából a tragikus hiri móravárosi u j templomot vasárnap reggel 8
órakor szenteli fel dr. G1 a 11 f e 1 d e r Gyula telenséggel elhunyt E l e k Antal makói gazdálkodót, volt kereskedőt, a református egyház presbipüspök. A szentelés után az egyházközség díszterét és iskolai igazgatótanácsának tagját. A
közgyűlést tart.
gyászmenet előbb a református ó-templomhoz, onx 10 drb. krémespite 1.20 P. Hajós-cukrászda, nan a református ó-temetőbe kisérte a köztisztePapp-cukrászda.
120 letben élt Elek Antal porhüvelyét.
Éjszakai garázdálkodók a Lonovics-sugáruton, az Erzsébet hadiárvaház és a Grósz-fatelep
közötti uccasarkon öt gömbszilfacsemetét törtek
minden nap d. u. % 4 órakor a Rudolf térről.
ki. A fapuszititókat a rendőrség keresi.
Térti jegy P 12.50 menetidő 2 % óra.
261
Parkzene. Vasárnap délután a Horthy-parkban
x Gyorsirá-si, gépirási tanfolyamokra beiratko- a levente-zenekar és a Makói Dalárda ad térzenét.
zás Honvéd-tér 4., szakiskolában. Tanulóknak
Filléres bál a Marosparton. A makói levente
szünidei csoportok.
323 egyesület vasárnap este 8 órai kezdettel a MAK
marosparti telepén tartja évzáró táncmulatságát
— Az ujszegedi plébános beiktatása. Az ujIngatlanforgalom Makón. Moravszki Mihály
szegedi plébános, U g i Géza ünnepélyes beiktatását R a s k ó Sándor főesperes, a fogadalmi megvette Görbe Sándor és társai 617 négyszögöl
templom plébánosa tartja meg julius hó 2-án, lesi földjét 600 pengőért, Paku Antal megvette
vasárnap délelőtt 9 órakor az ujszegedi plé- Nagy Rozália és társai Dembinszkv-uccai házrészét 30 pengő 59 fillérért, Döme István Ramotal
bániatemplomban.
Józsefné 1096 négyszögöl kákási járandóját 750
x Elastrico fürdőruha Lampel és HegyinéL
pengőért, Vass Imre Nacsa István 1366 öles jao— A hősi temetők gondozása. A hősi teme- gori járandóját 770 pengőért, Daróczi Mihályné
tők gondozását, — mint ismeretes —, a kor- Daróczi Mihály 6 hold 1385 négyszögöl bogárzói
mány a város hatóságának ügykörébe utalta. földjének háromhuszonnegyed részét 1800 pengőA polgármester a temetőgondozással kapcsola- ért
tos ügyek intézésére vegyesbizottságot alakíA Kiszombori Szépirodalmi Kör junius 28-án
tott, amely szombaton délben tartotta első üléfél 9 órai kezdettel zenekari hangversenyt rendez.
sét és amelyen dr. vitéz S h v o y Kálmán alA hangverseny keretében fellépnek Jeck I. Mátábornagy is megjelent. Az ülésen az elnöklő ria hangversenyénekesmő, Héber János főkántor
polgármester ismertette a kormány rendelkeés Hofbauer Endre zongoraművész. Közreműködik
zését és bejelentette, hogy H e g e d ű s Antal
a makói filharmonikus zenekar és a makói Peárvaszéki elnök, aki éveken keresztül irányí- tőfi Dalkör Donáth Antal karnagy vezényletével.
totta a hősi temetők gondozását, másírányu
A hangverseny után tánc, amelyhez a zenét a maelfoglaltsága miatt tovább nem vállalhatja ezt kói levente-jazz szolgáltatja.
a munkát, ezért a hősi temetők gondozásával
kapcsolatos teendőket dr. C s o n k a Miklós
Vass cukrászdában 8 drb krémes 60 fillér, fagytanácsnokra, dr. P á v ó Ferenc tb. tanácsnokra lalt 6-50 fillér Takaréktár u. 8.
308
és S c u 11 é t y Sándor főszámvevőre bízta. A
X Óra-, ékszervásárlásnál, javításnál forduljon
tpmetők kertészeti gondozását H a m m e 1 De- bizalommal* Tóth-óráshoz. Előnyös A. B. C. bezső főkertész látja el.
szerzés. Tört arany, zálogjegybeváltás.
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Fürdőtrikók, tréning öltönyök
cipők, sapkák, övek stb. legolcsóbban

P O L L A K
CSEKONICS

T E S T V Ê R E K N E L ,
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TORONTÁLI SZÖNYEGHÉTI
a torontáli szőnyegek népszerűsítése céljából a legszebb szőnyegeit bocsátja torontáli szőnyeggyárunk mélyen leszállított áron

propaganda

eladásra.

Kivételes alkalom lakásának a legjobb magyar kézimunka-szőnyegekkel való berendezésére
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Részletfizetésre is kedvező árak és fizetési feltételek

Domán Mihály és Fia
Szombaton tekintse meg torontáli

K

árá*

z

u c c a 12 s z á m .

szőnyegkirakatainkatí

Kölcsey u.10

— Temetőt kér az uj zákányi plébánia. G á rg y á n Imre vezetésével szombaton délelőtt a zákányi egyházközség küldöttsége jelent meg a polgármesternél. A küldöttség tagjai között volt
S z é l i József is, akit a kegyúri bizottság pénteken választott meg zákányi blébánossá. A zákányiak megköszönték a polgármesternek a plébánia megszervezését, a plébános megválasztását és
arra kérték, hogy adjon az egyházközségnek temető-területet. A polgármester megígérte a kérelem teljesMísét. Széli József julius másodikán foglalja el a zákányi plébániát.

Fatelep céljaira
Hódmezővásárhely közepéin 50 éve
fennálló cég megszűnése folytán cca
1200 •-öles telek 1933 augusztus l-re
bérbeadandó. Értekezni lehet Wlassics ut 7 özv. Wilheim Móniénál.
— Cserkészünnepély. Zászlóavatási és újoncfogadalomtételi ünnepélyt rendez az 598. szám ú „Báró Jósika Miklós" cserkészcsapat ma
délután fél 5 órai kezdettel a zsidó népiskola
udvarán és folytatólagosan a zsinagógában.
Az istentiszteletet dr. Lőw Immánuel főrabbi,'
a fogadalomtételt dr. vitéz Máriaföldy Márton,
az V. cserkészkerület elnöke végzi, az avatóbeszédet dr. Biedl Samu mondja. Az ünnepségre
a belépés díjtalan, az érdeklődőket szívesen
látja a parancsnokság. Az ünnepi részt cserkészbemutatók és játékok követik.
X Vér-, bör- és idegbajosok a természetes „Ferenc József keserüvizet mint igen ió béltisztitő
szert eredményesen hasznáilják.
n
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Solcsft érben készülnek,
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me, DeAk Ferenc u. 8

!— A bolettarendelet. A szegedi kereskedelmi
és iparkamara adóügyi előadója 25-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a kamara nagytermeben ismertetni fogja a bolettarendelet intézkedéseit. Az érdekelteket a kamara elnöksége ezúton hivja meg.
— A week-end-mozgalom Szegeden. A kereskedelemügyi minisztériumban nemrégen értekezlet voit a week-end-mozgalom ügyében,
amelynek célja, hogy az irodai, ipari és kereskedelmi alkalmazottak szombat déltől kezdődőleg hétfő reggelig tel jes munkaszünetet kapjanak. Az értekezlet megállapítása szerint a
helyi viszonyokra és az egyes szakmák különleges érdekéire való tekintettel általános érvényű rendelettel ez a kérdés nem rendezhető,
mert ez esetleg a gazdasági érdekeknek súlyos
sérelmével járna. Ezt az álláspontot a kereskedelemügyi minisztérium is elfogadta, felhívta azonban a kamarákat, hogy az egyes
szakmák különleges érdekeinek szem előtt tartása mellett kíséreljék meg a kötelékükbe tartozó vállalatoknál, üzleteknél és üzemeknél,
amelyeknél a hétvégi szünet bevezetése nagyobb nehézségekkel nem jár, a szombat délutántól kezdődő wek-endnek önkéntes elhatározás formájában már az idei nyáron való
megvalósítását. A szegedi kamara az értekezlet eredményéről körlevélben tájékoztatta tagjait és kérte őket, hogy saját vállalatuknál vezessék be a week-end rendszert.
x Mindegy, hogy tavasz van, avagy nyár, a legideálisabb tartózkodást az esztendő minden szakában a badeni Gutenbrunn szanatórium nyújtja.
Arai megfelelnek a mai gazdasági viszonyoknak.
Konfortja, ellátása kitűnő, orvosai hiresek. Mindenki odahaza érzi magát, mert az intézet nagyszerűen egyesiti magában az előkel« hotelt a módra szanatóriummal. Kérjen prospektust.
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Családi házat
é p í t h e t

vagy vásárolhat, terbos kölcsönét
kicserélhoti a 4 °/oos kamatozású
h o s s z ú
l e j á r a t ú

és Müvé&szet
A gyenge n e m

Tegnap még Naplemente előtt, ma már — jóéjszakát. A színházban. A vígjátéki kulturában. Az
takarékházkölcsönnel.
ötletben, a francia humorban, amely a háromszögBővebb f e l v i l á g o s í t á s t nyújt a
ből a kubisztikus képtelenségek síkjaira tévedt
harsány Ízléstelenséggel, lehangoló tendenciával
a nevettetésnek leghalványabb reménye nélkül. A
téma kétségtelenül — modern, ha elvétve vetődik
O T T H O N T
A L A P Í T Ó
R. T. fel, de így parádés szemlében felállitva az uri
Mo
Budapest, VII, Rákóczi ut 10 sz.
gigolók serege, mégsem olyan megnyugtató jevagy a helybeli képviselet:
lenség, hogy ártatlan kárörvendésünket kielégíthessük vele. A francia vígjátéknak karikirozásáIMRE LAJOS Szeged, Háló ucca 11. szám.
ban mindég volt szimbolikus jelzése — tömegjelenségekről. Félő, hogy a G y e n g e n e m b e n is
— Tizévé» iskolai találkozó. A szegedi kegvcsrendi
van. A Gyenge nem különféle variációban tünegimnáziumban az 1922—23-ban végzett növendékek
dezik fel. öreg és fiatal, anya és feleség, szereljulius 9-én tartják tizéves találkozójukat. Délelőtt
9 órakor dr. K e r k a y József volt osztályfőnök mes és önző hölgyek személyében, de egyben mega fogadalmi templomban misét celebrál, 10 órakor egyeznek, hogy pénztárcájuk varázserejével hanlesz az összejövetel az intézet VIII. osztálvu tan- golják az „erős nemet" a szerelem, a házasság
termében, ahol emlékbeszédet mond M i 1 a d i n o v felé. Gigolók és gazdag asszonyok, dolgozó nők
Albin. Fél 11 órakor ünnepély lesz az intézet dísz- és dologtalan férfiak olyan szép galériában vonulnak el előttünk, hogy Isten úgyse, csömört
termében. A műsoron szerepelnek: dr. G r ó f
György, dr. S z a b ó Mihály, dr. G ö n c z y Pál, dr. kaptunk. No de az „ízléses" francia vígjátékért
T e l b i s z István, K o c h József. Beszédet mond valószínűleg Páris sem vállalja százszázalékban a
dr. T i h a n y i Béla igazgató. Délután fél 6 órakor szerzőséget és igy a szezonvégén sok skrupulus és
a volt növendékek megkoszorúzzák halottaik sír- szemrevetés nélkül hagyjuk kimúlni ez>t a gyenge
ját. beszédet mond: R e j t ő Jenő. Este 9 órakor nemet.
vacsora lesz az ujszegedi Vigadóban, beszél H aNem mondhatnánk, hogy túlságos erővel és
h e r m a n n Gusztáv.
lendülettel ment volna az előadás, sok meggyőzőx Szőke Vamp! Ez Amerika kedvence! ön is dés sem füthette a játékosokat, habár humor ittelérheti, ha „Fekelefejü Hydrogènes Shampoon"-t olt jelentkezett. Kedves volt az argentínai szerelmes, gazdag K ö n y v e s T ó t h Erzsi. Csinos kis
használ.
jellemtelenke volt P a l l a y Manci, V á r h a l m y
— A Rcklámélet uj számában részletes beszá- Irén. Érdekes és figyelemreméltó fejlődés látszott
molót ir a Nemzetközi Vásárról dr. Barinkay B a b o s Micin a férfiéhes grófnő szerepében. R áFerenc. Ligeti Kornél érdekes cikke a reklám- só Ida, U t i Giza, B e l l á k , L á z á r , S z a b ó
versekről, bőséges kirakatrovat, számos apróság, voltak jók, mulattató jelenséget játszott még
reklám-intianitás egészíti ki a lapot, amelyet Ba- C s e l le és ücyesen formálta meg szerepét Sölogh Sándor szerkeszt.
tét.
— Betörés. Szombatra virradó éjszakán álkulcsos betörők jártak a Dobó-ucca 9. szám
A s z ' n h á z i iroda hírei
alatti házban. B o r i György lakásában. A beA
mai
előadások. Ma délután megismétli a
törők álkulccsal hatoltak lie a lakásba és a
színház a páratlanul mulatságos francia vígjátészekrényeket kiforgatták. Fehérneműt és élelkot. „A gyenge nem"-et csak felnőttek részére, filmiszert vittek magukkal kisebb értékben. Miléres helyárakkal.
alatt a betörők az egyik szobában dolgozlak,
addig a család a másik szobában mit sem Ma este búcsúzik a szegedi közönségtől a Belsejtve aludt. Csak reggelre kelve fedezték fel, lák-müvészpár. Bellák Miklós egyik legjobb szehogy tolvajok jártak a lakásban. A rendőrség repét játsza Farkas Imre operettjében, a Kis kadét ban. A közönség nagy óvációban fogja részesía károsult feljelentése alapján a nyomozást
teni a buesuestjén kedvencét, a kiváló komikust
megindította.
feleségével, Horváth Bőskével együtt, aki kitűnő
— A boldog vakáció jegyében jelent meg a maalakításaival szintén méltán szerzett népszerűgyar gyermekvilág legrégibb és legnépszerűbb
séget.
lapja, Áz Én Újságom.
Békeffy László vidám estje. A legszellemesebb
konferanszié, aki ötletes tréfáin egész Budapest
mulat: Békeffy László kedden és szerdán vidám
estet rendez a színházban. Békeffy válogatott műaugusztus 20-lg egyfolytában 3«lg n y i t v a
sorral fogja szórakoztatni a szegedi közönséget,
A
politikai szatírái, aktuális tréfái ellenállhatatlan
hatásúak. A különleges színházi est érdekességét
emeli Neményi Lili, az országosan elismrt, kiváló
színművésznő szereplése. A kabaré-lréfákban és
Széchenyi tér, Városi bérház, rabl&rleépUés fo'Vbohózatokban Ihász Lajos, a kedvelt kitűnő színtán női és férfi cipőit rondkivül olcsö áron Arusltla.
Egues párok olcsó kiárusítása.
művész lesz Békeffy partnere. A többi főszerepeket a szegedi színház elsőrendű tagjai játszák. A
vendégjátékra a szokásos esti rendes helyárak
vannak érvényben.
Rökk Marika: a Bégi orfeumban. Rökk Marika elfogadta a szegedi színház meghívását és három estén vendégszerepel a Régi orfeumban. A
Régi orfeum-ban minden eddigi szereplését felülBEFŐZÉSHEZ:
múlja a tüneményes szépségű ifjú primadonna. A
6 drb félliteres félfehér babos üveg
—.98
llökk-estékre sem emelte fel a helyárakat a szín5 drb háromnegyed literes félfehér babos
ház, a jegyek árusítását megkezdte a színházi
üveg
—.98
pénztár. •
4 drb 1 literes télfehér babos üveg
—98
A ma esti Kis kadét előadása 8 órakor kezdő3 drb félliteres félfehér babos üveg
—.98
dik.
2 drb 2 literes félfehér babos üveg
—.78
Békeffy- és Rökk-estéken fél 9 órakor kezdő1 drb 3 literes félfehér ugorkás üveg
—.54
dik az előadás.
2 csomag befőtt kötöző hártya 30 drb
Vasárnap délután: Gyenge nem. Csak felnőtgummivnl
—.21
teknek.
6 drb befőző pergament
—.21
Vasárnap este: Kis kadét. Bellák-pár búcsúja.
2 gombolyag befőtt kötöző spárga
—.24
Hétfőn:
Szünet.
2 csomag 20 gr, s&llicil
—.24
Kedden: Békeffy vidám estje.
ÉLELMISZEREK:
Szerdán: Békeffy vidám estje.
Fél kg la málna, v. narancsizii, v citCsütörtökön: Szünet.
romízű szörp (üvegbetét —.101
—.88
Pénteken: Régi orfeum, Rökk Marikával.
20 dkg juhturó
—.28
Szombaton: Rési orfeum, Rökk Marikával.
1 kg kéttojásoB makaróni
—88
Vasárnap délután: Kis kadét.
Egynegyed kg Glória kávépótló
—.49
Vasárnap este: Régi orfeum, Rökk Marikával.
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Belvárosi 'Cipőüzlet

E heti

reklámcikkeink!

Párisi Nagy Áruház
SZEGED.

iso

V i l l á m h á r í t ó
"*®relést én ollenrtrzé.t, villamos vasai
W l l l d l B I I B U l I t K f 'irt, főző és egyéb fűtőtestet jét&llássa.

S c h ö n b r unn I. S i M ^ E ^ ö .

1933 június 25.

Férfiak

gyengesége ellen szavatolt azonnali segitséa
mindenkorra biztosítva. Nem orvosság (sza.
badaloinl, Ulnsztr&lt szakorvosi Ismertetőt 8C
fillér bélyeg ellenébon diszkréten beírmentv«
kflld: „GUMIEXPOBT" Budape»!. Nép»» nh&E ncca 13|P.

Nyilíiér
Alulírott ezennel elismerem, hogy ifj. Mentus
Miklós Szeged, Károlyi-ucca 1. szám alatti szűcsmesterről valótlanságot és meg nem történteket
állítottam, amiért ezúton is bocsánatot kérek.
Szeged, 1933 junius 24.
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Sztricsevits Milán.

Makón, a színházban
Vasárnap délután 4 és vasárnap este
9 órakor

Uferiniék

világhírű bűbájos együttese
Revü, tánc, móka, bűvészet,
káprázatos díszletek.
Helyárak 20 fillértől 1.60-ig.
Délután olcsó helvárak.

Töszsae

Budapesti értéktőzsde zárlat. A külföldi tőzsde
barátságos irányzatnak ösztönző hatására és az
ennek nyomán meginduló véleményes vásárlások
kifejezetten barátságos irányzatot eredményeztek.
A kedvező megítélés nemcsak a barátságos irányzatban, hanem élénk üzleti tevékenységben is kifejeződött. Különösen szénpapirok iránt volt jelentős kereslet, de élénk forgalom bonyolódott le
cukor részvényekben és néhány helyi papírban is.
Az emelkedés 1—2 százalék körül mozgott. A fixkamatozásu papírok piacán az irányzat részben
javult, nagyrészben azonban a tegnapi jegyzések
maradtak érvényben. Magyar Nemzeti Bank 131,
Első Magyar Altalános 460, Magyar-Francia 50,
Első Budapesti gőzmalom 12, Hungária 7, Bauxit
24.5, Beocini 14.75, Cementia
szelvény 8 svájci
frank, MAK 322, Nagybátonyi 22, Salgó 22.2, Urikányi 41.4, Glóbus 23, Fegyver 59, Ganz 8.75, BN
ms 18, Nasici 72, Hév. 42, Nova 19.3, Tröst 81.3,
Délcukor 70, Magyar cukor 78, Mezőgazdasági ipar
10.2, Stummer 19," Izzó 286, Gschwindt 95.7, Krausz
59.5, Goldberger 30, Győri textil 40. Pamutipar 37,
Hungária 9.1, Buggyanta 24, Vasúti forgalmi 16.25,
Telefongyár 5.10. Pénztárjegy 1932 évi 100, Főv.
köles. 1914 évi 36 százalék, 1927 évi 32.25 százalék. Hadik. 6 százalékos 1—5 kib. 0.37, 6—7-es 0.31,
5.5 százalékos 2—7 kib. 0.31, 4-5-8-as 0.30.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Irányzat szilárd. Buza juliusra 82.5— egynegyed (79 hétnyolcad—80.25), szeptemberre 85 háromnyolcad (82.5—
ötnyolcad), decemberre 88—87.75 (85 egvnvolcad
---egynegyed). Tengeri juliusra 49.5 (48 háromnyolcad), szeptemberre 38 ötnyolcad (52.25), decemberre 50.5 (56.25). Zab juliusra 37 háromnyolcad
(3! hétnyolcad), szeptemberre 38 ötnyolcad (36.25)
decemberre 50.5 (38.25). Rozs juliusra 70.75 (68),
szeptemberre 72—72 egvnvolcad (71.5), decemberre. 71 hétnyolcad—75.25 (75 egynegyed).

Hilttl Tivadar

porcellángyáros

és

nagykereskedő,

Budapest, V. Dorottya ucca 14. sz.
Óbudai porcelángyárának készítményei
létkfirf-. teás. *tb. késrle'ekl a legjobb külföldi gyárakkal ngy árban mint minőségben
felveszik a versenyt.
A l e g j o b b ü v e g g y á r a k raktára.
Kívánatra mintákkal ós árajánlattal készséggel I
szoltrálok.
f 5,

Belvárosban
közvetlen
megtiltó
ságúban

a

villamos
szomszéd-

ideális fekvésű
sarok telek

eladó. Érdeklődni délbeu 1 és 2 között Róna, Pacsirta ucca 11. szára.

T953 fvnfos 25.
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Sport
Szombaton ló eredményekkel kezdődött
a déli kerületi atlétikai bainoksig
A' MASz déli kerületének az SzTK-pályán
megrendezett atlétikai versenye első napján,
szombaton nivós küzdelemben, fó eredmények
mellett dőltek el a bajnokságok. A szombati
w s e n y egy-két meglepetéssel is szolgált Vereséget szenvedett D u d á s a 800 méteres síkfutásban és M i k e s a távolugrásban. A versenyen F a r k a s a gerelyvetésben, G ó b i II.
100 méteres ifjúsági síkfutásban kerületi rekordot ért el. Részletes eredmények:
100 m. ifj. 1. Góbi II (KEAC) 11 2 mp. Ker.
rekord beállítva! 2. Faragó (KEAC) U.4 mp.,
3. Papp (Bcsabai Máv.) 11.6.
100 m. szenior. 1. Andrási (KEAC) 11-2 mp.,
2. Onody (Ipar) 11.4 mp„ 3. Farkas (KEAC)
11.8 mp.
Súlylökés ifj. 1. Gyurisán (KEAC) 12.25 m.,
2 Ketter (KEAC) 12.11 m., 3. Deék III. (S*TK)
11.19 m.
Rudugrás szenior. 1. Kovács (CsAK) 315 cm.,
2. Soóky (SzAK) 300 cm., 3. Molnár (TFSK)
300 cm.
800 m. ifj. 1. Jesó (Nagykőrösi MOVE) 2:04.4
p . 2. Zsedényi (KEAC) 2:10 p- 3. Meisler (Vasutas) 2:10.2 p.
800 m. szenior. 1. Szómbathy (CsAK) 2:04.4
mp., 2. Dudás (KEAC) 2:05 p., 3. Tabity (Vasutas) 2:08.4 p.
Távolugrás szenior. 1. Kovács (CsAK) 655
cm., 2. Mikes (KEAC) 654 cm., 3. Papp (SzAK)
646 cm.
Magasugrás ifj. Térjék (KEAC) 170 cm., 2.
Bekő (Nagykőrösi MOVE) 166 cm., 3. Góbi II.
(KEAC) 166 cm.
Gerely vetés szenior. 1. Farkas (KEAC) 55.31
m. Ker. rekord! 2. Budzi (CsAK) 51.80 m„ 3. Balogh (KEAC) 50.31 m.
3000 m. ifj. 1. Sonkovics (Vasutas) 9:58.3 p.,
2. Obetkó (KEAC) 10:01-4 p., 3. Barát (Vasutas) 10:11.2 p.
5000 m. szenior. í. Hronvecz (SzTK) 17:06
p.. 2. Csonka (Vasutas) 17:10.8 p., 3. Szalma
(Vasutas) 17:31.6 p.
Hármasugrás if j. 1. Jesó (Nagykőrösi MOVE)
13-19 m. Ker. rekord 1 2. Kovács (Nagykőrösi
MOVE) 12.82 m., 3. Nagy (KEAC) 12.68 m.
200 m. gátfutás. 1. Boros (KEAC) 26.8 mp.,
3. Orbán (KEAC) 29 mp„ 8. Sziker (CsAK)
30.1 mp.
A versenyt vasárnap folytatják.

A vasárnapi fulballprogram
A vasárnapi szegedi futballprogramon csak
a SzAK-pályán eldöntésre kerülő Vasutas—Sátoraljaújhelyi Máv. II. osztályú vasutasbajnoki
mérkőzés szerepel. A mérkőzésnek az ad jelentőségetj hogy azon dől el a II. osztályú vasutasbajnoksag első helyének kérdése. A Vasutas—Sátoraljaújhelyi Máv. mérkőzés előtt,
»— amely fél 6 órakor kezdődik — 4 órakor az
MTE II.—UTC II. szövetségi dijmérkőzést, fél
S órakor a SzAK törpék—UTC törpék mérkőzést bonyolít ják le.
Makón a helyi derby:
a MAK—MTK bajnoki mérkőzés kerül eldöntésre. Ez a mérkőzés az MTK szempontjából
nagy fontossággal bír, mert ha győz, osztályozó nélkül is biztosítva van a helye az első
osztályban. Döntetlen esetén azonban még osztályozót játszhat. Ha azonban vereséget szenved, ő lesz az osztályozó mérkőzésen a szőregi
Rákóczi ellenfele. A MAK szempont jából ennek
B mérkőzésnek nincsen különösebb jelentősége,
inert 8. helye az első osztályban biztosítva van,
csupán arról lehet szó, hogy gvőzelem esetén
belyet cserél az előtte levő SzTK-val.
A fontos mérkőzést megelőzőleg fél 2 órai kezBeltel a MAK II. a pűspóklelei LE-vel játszik
fcogdán-raeccset.
Az MTK II. Nagylakra rándul át barátságos
fcérkőzésre a Pannóniával.
Tornaünnepély is lesz a MTK—MAK derby
I f p r é l r n á v varrógép, rádió és gramofon szakit Gl G n j l f l f , szerű javítását és átalakítását, tűzrománcozást és accumulátor töltést és lemezelést
bárkinél olcsóbban vállalok. Mindennemű alkatrész és gummiáruk raktáron. Z 8 Ó T É R műszerész, Szeged, Gróf Apponyi Albert ucca 3.
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előtt fél 4 órai kezdettel, amelyet a makói Bethlen
István református polgári fiúiskola rendez.
Kiskunfélegyházán vasárnap a kiskunfélegyházi válogatott a bajai válogatottal játszik.
Kedden:

SzAK—KEAC

Kedden dől el a szegedi alosztálybajnokság
sorsa. Ekkor játszák le a KEAC óvása folytán
megsemmisített őszi SzAK—KEAC bajnoki
mérkőzést. A mérkőzés győztesét nehéz volna
megjósolni, annyi azonban bizonyos, hogy a
KEAC-nak a bajnokság megnyerésére szinte
behezhatatlan előnye van a SzAK-al szemben.
A SzAK-nak, — há a KEAC-tól a bajnokságot
e! akar ja venni — 5K)-ra kell győznie, ami még
a keddi gyengébb összeállítású KEAC-al szemben is — kétséges.
A SzAK—KEAC mérkőzés fél 6 órakor kezdődik a SzAK-pályán.
A Szeged FC és az „anyaegyesületi" kérdés. Az
utóbbi időkben sok szó esett a profiszöveiségben
a proficsapatok anyaegyesületének kérdéséről. Sokan nem helyeslik a PLASz-nak jelenleg érvényben levő határozatát, amely szerint proficsapatnak osak olyan amatőrklub lehet az anyaegyesülete, amelyből a szétválasztáskor alkuit. A PLASznak ez a határozata sok panaszra adott alkalmat,
mert több profi egyesület nem élvezheti azokat az
előnyöket, amelyeket mások élveznek. Eziért több
egyesület olyan Javaslattal fordult a PLASz-hoz,
hogy változtassa meg érvényben levő határozatát
és engedje meg tagegyesületeinek a szabad anyaegyesület választást A Szeged FC is azok közé
az egyesületek közé tartozik, amelynek a PLASz
rendelete miatt nem állt módjukban anyaegyesülete, amelyből a szétválasztáskor alakult. A PLASzegyesületek kérelmét — ami a kiszivárgott hirek
szerint valószínűnek látszik —, akkor a Szeged
FC is választ anyaegyesületet, ami a hanyatló déli
amatőr sportnak csak előnyére válhat.
Az UTC—Vasutas mérkőzés ügye. Beszámolt
a Délmagyarország arról, hogy áz UTC—Vasutas 3:3 arányban eldöntetlenül végződött mérkőzést a Vasutas megóvta azon a címen, hogy
a mérkőzést vezető F r a n k é i Mihály szövetségi biró a mérkőzés közben olyan rosszul lett;
hogy nem volt ura a mérkőzésnek. Az óvási
ügyet a DLASz intézőbizottsága már tárgyalta,
de" végleges döntést nem hozott, hanem véleményező javaslat megtételére szólította fel a
Bíró Testületet és az UTC-t. Tekintettel arra,
hogy Frankéi Mihály ma is betegen fekszik,
beavatott körökben úgy tud ják, hogy a DLASz
intézőbizottsága helyt ad a Vasutas óvásának
és a mérkőzés ujrajátszását rendeli el.
A KEAC 4:2 (3:0) arányban legyőzte a gimnáziumi kombinált csapatot.
A SzAK, a MAK és az MTK óvását a KEAC
ellen legutóbbi ülésén tárgyalta a DLASz fellebbviteli bizottsága, amely az intézőbizottság határozatát indokaival együtt helybenhagyta és az
egyesületek óvását elutasította.
Az osztálvozó mérkőzést az elsőosztálvba
való jutásért a DLASz intézőbizottságának határozata értelmében julius 2-án és 9-én kell lejátszani. Hogy melyik csapat lesz a második
osztály helyezettjének, a Rákóczinak az ellenfele, azt a vasárnapi MTK—MAK mérkőzés
döntheti el.
Makón az MTK berkeiben nagy elkeseredést
váltott ki a DLASz fegyelmi bizottság Ítélete Dojcsák letiltása ügyében. Elkeseredéssel hivatkoznak arra, hogy ilyen hibákért más játékosok vigan
játszanak, a vidékre azonban teljes szigorral sujt
le az intézőbizottság.
A makói kereskedelmisták tornaünnepélyét
szombaton délután tartották meg. Az atlétikai versenyen Kyri Dezső tünt ki, jók voltak még Marecziki, Virasztó, Dura, Róth és Jakab Szilárd. A
tornaünnepély sikere dr. Merker Rezső László
tornatanár érdem«.
A MASz déli kerülete a központtal karöltve
tárgyalásokat kezdett « román atlétikai szövetséggel egy Délmagyarország válogatott—Románia
válogatott atlétikai viadal megrendezésére. A
tárgyalások olyan előrehaladott stádiumban vannak, hogy minden remény megvan arra, hogy a
közeljövőben nemzetközi atlétikai verseny lesz
Szegeden.

Angarozsot
hőrlsbogarat

főleg a lábon á l l ó rozsból

szedettet,

és m i n d e n m á s g y ó g y n ö v é n y t
minden mennyiségben a legmagasabb

árban

vásárol

Dr.MIKLOS

Gyógynövénynagykereskedés rt. Budapest, V., Vilmos császár u. 6. Tel. 805-77.

A Hungária—Spárta középeurópai kupamérkőzést vasárnap játszák le a Hungária-uti pályán.
Turay, a Ferencváros csatára megválik egyesüietétőt és vagy a Hungáriához, vagy az Újpesthez szerződik 1«.
Magyar csapatok külföldön. Vasárnap egy mngyar kombinált Pozsonyban a város válogatottjaival játszik. Amsterdamban kerül eldöntésre a
magyar profi válogatott—holland válogatott mérkőzés. A norvég túráról hazatérő amatőr válogatott vasárnap Breslauban játszik.
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Versenytárgyalási hirdetmény
A szegedi m. kir. Ferenc József Tudományegyetem klinikáin összegyűlő mosléknak megvételére az 1933. julius 1-től 1933 szept. 30-ig
terjedő időre nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Részletes szállítási feltételek a Gazdasági Hivatal „Betegélelmezési Osztályánál" (Horthy
Kollégium) kaphatók.
A pályázók ajánlatukat lepecsételt borítékban a Gazdasági hivatal betegélelmezési osztályánál 1933 junius hó 28-án déli 12 óráig adják be.
Szeged, 1933. évi junius hó 23-Sn.
M. kir. Ferenc József Tulományegyetem Gazdasági Hivatala
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Mérsékelt pengő átalány!
Magyarországi

Igazgatóság:

GÁBOR nevelőintézet,

Budapest, VI., Munkácsy Mihály ucca 21. sz.
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Belékarolt es olyan meleg női ösztönnel
tudta megválogatni a kérdéseit, hogy Juliska
lassankint engedett merevségéből. Csak a tegeződést nem lehetett elfogadtatni vele. Csökönyösen visszamagázta Máriát, akkor is,
amikor már bizalmasabban felelgetett a kérdéseire. Mária érezte, hogy ebben valami
koldusgőg van s ő is visszasikott a magázódásba.
Amikor már Juliska könnyed, közömbös
hangon sok mindent elmondott közös életük
szörnyű nélkülözéseiről, Dániel fogságáról
— mert félesztendőt ült „osztályelleni izgatás" miatt — ő kezdte vallatni Máriát.
— Mondja, ez a Halász Miklós nem azért
dugta be hozzánk az orrát, hogy a házigazdának árulkodjék?
Mária fülig pirult. Hosszasan magyarázta,
hogy kicsoda Halász Miklós, milyen ember
Sárréti Kálmán s mi a célja és értelme ennek
az egész palotának. Juliska fejcsóválva felelte:
— Micsoda jámbor, kispolgári elgondolásl
Ha ez a hatalom a Dániel kezébe került volnál És Halász Miklós,
fiatalember
létére,
ilyen sehus-sehal ötleteket ad a gazdájának?
Mária indulatosan kezdte védeni Miklóst.
Juliska elmosolyodott.
—Maga szerelmes ebbe az emberbe.
— Én?
»—Megmondta már neki?
>— D e h á t i . .
— Meg kell mondani. Ezen tulvagyimk
már. És is megmondtam Dánielnek, hogy vele akarok élni. Másít szeret?
— Nem t u d o m i : . azt h i s z e m : : • azt hiszem, mást. Engem csak megsegített.
— El kell venni attól a másiktól. Maga tudatlan még ezekben a dolgokban, pedig idősebbnek látszik nálam. Nem kell törődni ezekkel a kispolgári előítéletekkel.
Mária kissé riadtan hallgatta. De másnap
délelőtt, amíg Dániel próbán volt, ismét találkoztak a folyosón, aztán ellátogattak egy•más szobájába is, mindennap s Juliska nevelte Máriát.
A premierre pótszékeket kellett felállítani
a színház nézőterén, mert senki sem akart a
második előadásig várni- Nemcsak az iróés művészlakók jelentek meg egy szálig, hanem Jöjjetekhozzámvalamennyien tanítói és
tanítónői, szabadnapos orvosai és ápolónői, s
a modellek, munkások, soffőrök, pincérek,
szobaleányok közül mindenki, aki csak befért a terembe. A karzaton mozdulni sem lehetett.
A darab a megesett munkásleány története
volt — csupa tipikus vonásból összerakva,
minden egyéni részlet nélkül. Első kép: a legény és a leány, akik nem
házasodhatnak
össze, hát — amúgy lesznek egymáséi. Második: a legény nincs sehol, a leány állapotát
észreveszik. Harmadik kép: a jótékony anyavédő intézet. Ironikus jelenetek. A földszint
nyugtalan, a karzat kacag és nyílt színen beletapsol a darabba. Negyedik kép: a szülőszoba. Halvány világítás, függönyök, sikolyok, imbolygó alakok a homályban. Bonczai
rendezésének diadala- Valaki — nem Jehet
tudni, kicsoda — beszél az anyaságról Szen-
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de tombolnak a pincérek, soffőrök és szerelők is- A födszinten a házigazda kezdi a tapsot vezérkarával — Olga most sincs jelen,
Alice ül Kálmán mellett — s a vendégek udvariasan, de kissé meghökkenve folytatják.
A fiatal forradalmárok, egy sarokban Juliska
köré húzódva, gúnyosan nézik ezt a meghökkenést. Nem tapsolnak: ők tudják, hogy Vaskó Dániel nem törődik ilyen külsőségekkel

TégyamifaLarsz
Benedeh

-

Marcell
vedésről, vérről, a jövendőért hozott áldozatról. A színpad hátterében különös, zöldes
fény. Látomás: kié? Talán a közönségé, a
hangulat már olyan, hogy mindenki hallucinál. Soha ilyen színpadi képet: terhes aszszonyok vonulnak végig a szinen, esetlen,
súlyos léptekkel, fehér ruhában- A zöldes
fény egyszerre vérvörösre változik. Irtózatos,
elnyújtott sikoly. A terhes asszonyok menete
megáll. Egy hang: — Megszületett!
Függöny.
Egy pillanatig dermedt csönd. Aztán tomboló, dörömbölő, ordító taps — nem a földszinten, a modern művészek közt, hanem a
karzaton. A szobaleányok, ápolónők, modellek kisirt szemmel, kipirult arccal tapsolnak,

Tíz percig is eltart, amig a karzat annyira
elcsöndesedik, hogy a darabot folytatni lehet. Még öt-hat rövid kép: a leány-anya tragédiájának szokásos folytatása a gyermekgyilkosságig, a törvényszéki tárgyalásig, a
börtönig. Már Mefisztó megmondta, hogy
a téma nem éppen uj s Vaskó Dániel nem
is akart uj vonásokat vinni belé: csak ugy irta
meg, hogy a nézőnek hideg futkosott végié
a gerincén.
A végén a közönség mindenáron látni akarta a szerzőt. Bonczai színházában nem volt
függöny előtt való hajlongás s ezt a szokást
mindenki tudta — de most nem akart végeszakadni a szerző hívásának. Végül is Bonczai jelent meg és intett, hogy beszélni akar.
fFolvt. köv.)
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6.— pengő havi részletre minden szaküzletben Kapható.

Gázgyár, Kölcsey ucca 11. sz.

ventillátor 0 pengős havi részletre
FONYÓ SOMÁNÁL,

KÖLCSEY UCCA 4.
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Műipar — u j életpályák. Vidéky Emil dr. előadása. 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés,
hirek. 5: D. Micsey Józsa énekel, zongorán kiséri Kazacsay Tibor. 5.30: Apponyi Amerikában. Barabás Béla dr. előadása. 6.15: Szórakoz
tató zene. Vezényel Fridi Frigyes. 7.15: Terménytőzsdéi árak. 7.24: Kiss Ferenc előadóestje. 8: Juniális táncest. Konferál Farkas Imre. Közben 9.50: Pontos időjelzés, hirek, időjárásjelentés.

A budapesti rádió műsora

Dr. Reiter Oszkárné

1933 junius 25-től Július 1-ig
Vásárnap, funlus
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9.15: Hirek. 10: Református istentisztelet a
Kálvin téri templomból. Prédikál Muraközy
Gyula lelkész. 11: Egyházi népének és szentbeszéd a Jézus Szive templomból. Szentbeszédet mond P. Bangha Béla dr. jézustársasági
házfőnök. Utána pontos időjelzés, időjárás és
vízállásjelentés. Majd a m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel Sámy Zoltán.
Közreműködik Somló József (ének). 2: Polydor-Brunsvick gramofonlemezek. 3: A m. kir
Földmivelésügyi Minisztérium rádióelőadássorozata. Székács Elemér m. kir. gazdasági főtanácsos: Időszerű gazdasági tanácsadó. 3.45:
Burián Károly (a m. kir. Operaház hőskorából). Gergely István előadása. 4.15: Pontos időjelzés, időjárásjelentés. Majd a Magyarországi
Munkásdal egyletek Szövetsége képviseletében
a Jutagyári Testvériség Dalkör és Budapesti
Haladás Dalkör. 5: Árvák. Vadásztörténet. Irta 'és felolvassa Zsindely Ferenc. 5.30: Országos
Postászenekar a margitszigeti Márkus-étterem
bői. Vezényel if j Roubal Vilmos. 6 45: A Szárnyas nap országában. Megyeri Ella útirajza.
7.15: Bodrics Béla és
cigányznekara. 8.15:
Szinmüelóadás a stúdióból. Heidelbergi diákélet. Szinmü 5 felvonásban, dalokkal. Rendező
Kiss Ferenc. Utána kb. 10.30: Pontos időjelzés,
hirk, sport- és léversenyeredmények.
Majd
Lantos jazz a Royal étteremből Vajda Károly
énekszámaival.

Hétfő, funlus
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6.45: Torna. Utána Gramofonlemezek. 9.45:
Hírek. 10: Felolvasás. Közben gramofonlemezek. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12:
Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: Házikvintett. Közben 12
óra 30: Hírek. 1.15: Pontos időjelzés, időjárásés vízállásjelentés. 1.30: M. kir Mária Terézia
1. honvédgyalogezred zenekara. Vezényel Fricsay Richárd. 2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 3.30: A rádió diákfélórája. 4: Asszonyok tanácsadója (Arányi
Mária előadása. 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés .hírek. 5: Balatonmelletti gyermekrivaraltatás. Torday Frenc dr. előadása. 5.30:
Mándits szalonzenekar az Angol parkból. 6.40:
Negyven év terméséből. Telekes Béla jubiláló
író és műfordító versei és részletek műfordításaiból. Előadja Odry Árpád. 7.15: Tutsek
Ilona és Piroska énekel, zongorán kíséri Kazacsay Tibor. 7.50: Terménytőzsdei árak. 8: Toll
Árpád és Joncsi cigányzenekara a Kovacsevics

kozmetikai intézete

étteremből. 9: A közönség kedvenc
lemezei.
10.15: Pontos időjelzés, időjársá jelentés, hirek.
10 30: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel Dohnányi Ernő dr.

Kedd, Junius
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6.45: Torna. Utána Gramofonlemezek. 9.45:
Hirek. 10: Felolvasás. Közben gramofonlemezek. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12:
Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: Budapesti Koncert Szalonzenekar. Közben 12.30: Hirek. 1.15: Pontos idöjelzó<\ időjárás- és vízállásjelentés. 1.30: halasi Nyilas Pista és cigányzenekara. 2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek.
4: Magyarok Verdim előtt, vitéz Kósa Vince
előadása. 4.45: Pontos időjelzés, idő járásjelentés, hirek. 5: Gramofonlemezek. 5.45: Bécsből
visszakerült magyar
műkincsek.
Petrovics
Elek előadása. 6.15: Jakabfi Magda zongorázik.
László Erzsi hegedül, zongorán kiséri Kazacsay Tibor. 7.15: Terménytőzsdei árak. 7.25:
Magyary Imre és cigányzenekara. 8.30: Pontos időjelzés, hirek. ügetőversenyeredmények.
8.45: Szinmüelóadás a Stúdióból. A hazajáró
lélek. Szinmü 3 felvonásban. Irta Zilahy Lajos
Bendező Odry Árpád. Utána kb. 10.45: Időjárásjelentés. Majd Antonio Vidmar olasznyelvü
előadása a Balatonról. Utána kb. 10.55: Szórakoztató zene. Vezényel Berg Ottó.

Cserépkályhák
különféle azin és méretben kaphatók, átrakások
megrendelhetők

Landesberg

cementárugyárában,

Szeged.

«

Í z Hsszes építkezési anymoV leglohb beszerzési forrása.

Szerda, Junius 2 8
6.45: Torna. Utána Gramofonlemezek. 9.45:
Hirek. 10: Felolvasás. Közben gramofonlemezek. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12:
Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: Polydor BrunsVick gramofonlemezek. Közben 12.30: Hirek. 1.15: Pontos
időjelzés*, időjárás- és vizállásjelentés. 1.30:
Thoma József zongorázik, Horváth László gor
donkázik, zongorán kiséri Kazacsay Tibor. 2
óra 45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 3.30: A rádió diákfélórája. 4.00:

Szegediek találkozó helye az

1 István Király szálloda SK:,
Nyugati pályaudvar mellett.) — Telefon (Interurbán) 202—43., 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.

Szobáink

árát mérsékeltük.

E lapra hivatkozók 2 0 % engedményt kapnak.

Központi fUtés, folyó hldeq-meletj viz, lift, telefonos szobák.
Teljes komfort.
a

[. As z á l l o d á b a n étterem, k á v é h á z és a m e r l c a n

bar

Szöged, Dugonics tér 11. I. ent. Telefonszám: 28—02
Arcápolás. Szépséghibák kezelése. Szőrszálak, szemölcsök, végleges eltávolítása.
Fénykezelés, Olcsó bérleti rendszer. Tanítványok kiképzése. Arcvizek. Arckrémek.
Pouderek.
10

Helyi fogvaszlókurák a legmodernebb
villamos készülékkel.
C s ü t ö r t ö k , J u n i u s 29
9.15: Hirek. 10: Egyházi zene és szentbeszéd
a belvárosi plébánia templomból. Szentbeszédet mond Kurcz Adolf keceri esperes-plébános
11.15: Görögkatholikus istentisztelet a Szegény
ház-téri gör. kath. magyar plébánia templomból. Szentbeszédet mond galánthai Bányay
Jenő székesegyházi nagyprépost. Utána pontos
időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. Majd a
m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. Ve
zényel Rajter Lajos. Szünetben Rádiókrónika.
Elmondja Papp Jenő. 2: Odeon-Parlophon gra
mofonlemezek. 3.15: Magyar táncok. Allsátalan
Zenészek Szimfónikus Zenekara. Vezényel
Melles Béla. 4.30: Pontos időjelzés, időjárásjelentés. Utána: A londoni földalatti vasút
regénye. Irta Rácz Dezső Károly dr. 5: Kőszegi
Teréz énekel, Hannover György hegedül, Kerpely Jenő gordonkázik, Revere Gyula hárfázik
Zongorán kiséri Kazacsay Tibor. 6.10:
Pesti
ember nyara. Zágon István vidám
csvegése.
8.40: Venczell Béla bordalokat énekel, zongorán
kíséri Kazacsay Tibor. 7.20: Zimay László emlékest. Születésének századik évfordulója alkalmából. Közreműködik
Major Ervin dr.,
Székelyhidy Ferenc dr. és Hodula István. 9.30:
Népszinmüelőadás a Stúdióból. A sárga csikó.
Népszínmű 3 felvonásban. Dalokkal. Rendező
Kiss Ferenc. Utána kb. 10.30: Pontos időjelzés,
hirek- sporteredmények és lóversenyeredmények. Majd Bura Sándor és cigányzenekara a
Dunapalota szállóból.

Péntek, Junius
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6.45: Torna. Utána Gramofonlemezek. 9.45:
Hirek. 10: Felolvasás. Közben gramofonlemezek. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12:
Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: Zenekari
hangverseny.
Közben 12.30: Hirek. 1.15: Pontos időjelzés,
időjárás- és vizállásjelentés. 1.30:
Columbia
gramofonlemezek. 2.45: Hirek, élelmiszerárak,
piaci árak, árfolyamhirek. 3.30: A rádió diákfélórája. 4: A nők sportja. Fekete Sándor dr.
előadása. 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 5: Dolgozatírás. Vajthó László vidám csevegése. 5.30: aradi Farkas Sándor és
cigányzenekara. 6.30: Anna. Zsirkay János elbeszélése. 7: Basílides Mária énekel, zongorán
kiséri Herz Ottó dr. 7.35: Terménytőzsdei árak
7.45: A rádió külügyi negyedórája. 8: A m. kir
Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel
Komor Vilmos. 9.30: Pontos időjelzés, hirek.
üegtőversenyeredmények. 9.40: Kóczé Antal és
cigányzenekara az Ostende kávéházból Kalmár
Pál énekszámaival. Közben 10.10: Időjárásjelentés. 11: Dohnányi Ernő dr. és Stefániái Imre kétzongorás estje.
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Cégi Csányi Mihály K f f i r . ' K J S :
Készít elsőrendű kivitelben

1

6.4.1: Torna. Utána Gramofonlemezek. 9.45:
Hírek. 10: Felolvasás. Közben gramofonlemezek. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12:
Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: M. kir. Mária Terézia 1.
honvédgyalogezred zenekara. Vezényel Fricsay
Richárd. Közben 12.30; Hirek. 1.15: Pontos idő
jelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 1.30:
Az
Egyetemi Énekkarok szólókvartettje. 2.45: Hirek .élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek.
4: A Rádióélet meseórája (Harsányi Gizi előadása.) 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentcs, hirek. 5: A fehér tulipán. Somlav Károly
elbeszélése. Felolvassa Somlay Károlyné. 5.30
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BÉCS. 9.20:MiilIer orgonaművész játéka. 11.30
A bécsi szimfónikusok. 12.45: Vacek-zenekar
16.50: Gangelbergcr zenekar. 20: Weinberger
Három szegény ördög, háromfelvonásos operett. 22.45: Gaudriot-jaz.
BEOGRAD. 11: Gramofon. 12.30: Rádiózenekar
15: Népdalok. 16: Népzene. 20: Gramofon.
Népdalok. 21.45: Rádiózenekar.
BERLIN. 16.30: Katonazene. 22.20: Éjfélig
tánczene, a zEden szállóból.
BRESLAU. 6.00: Torna. 6.20: Könnyű
zene.
12: Könnyű zene. 20.30: Bányász'zeneés
énekkar.
BUCAREST. 11: Déli zene. 12: Gramofon. 17:
Marcu zenekar. Könnyű és román zene. 20:
Bizet :A gyöngyhalászok, opera.
FRANKFURT.
16:
Németország—Ausztria
labdaIrugómérkőzés helyszíni közetitése. 17
45: Délutáni zene. 20.10: Hangverseny. 22
óra 45: Berlin.
KATOVICE. 18.15: Könnyű zene. 19.40: Könynvü ziene. 22: Táncezen.
LEIPZIG. 6: Torna. 6.20: Reggeli zene. 12.00:
Szórakoztató zene. 19.15: Weisz Károly zongoraművész játéka. 20.20: Asszonycselcímen
összeállított zenemüvek. Majd tánc és könynyüzene.
MILANO. 12.30: Vegyes zene. 13.30: Rádiózenekar. 16.30: Vegyes zene. 20.30: Mulé: Dafni, három-felvon áisos operája. •
PR AHA. 6.30: Ébresztő. Torna. Zene és ének.
16: Az 5. gyalogezred zenekarának hangverse
nye. 21: Rádiózenekar. 22.20: Cseh szerzők
táncdalai, két zongorán.
ROMA. 17.30: Ének és zenekari verseny. 20.45:
Vegyes hangverseny. Utána könnyű lemezek.
STOCKHOLM. 17.30: Cselló. 19.35: Kőnnyü
zene. 22.30: Könnyű zene.
VARSÓ. 12.15: Szimfónikus hangverseny. 20:
Könnvű hangverseny. 21.20: Dal- és áriaest.
22: Tánczene.

Hétfő, l u n l m
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RfiCS. 12: Siebert-négyes. 13.10: Gramofon. 15
óra 55: Filmzene lemezeken. 17.25: Zene Jenő herceg idejéből. 21: Szerenád a Józseftérről. 23: Gramofon.
BEOGRAD. 11.00: Gramofon. 12.05: Rádiózenekar. 16: Népzene. 20.30: Népdalok. 21.45:
Rádiózenekar.

HOFBÜUER TESIVEREK
könyvelés ellenőrzés. BUDAPEST, IV.
MUZEUM KÖRÚT 7. Telefon: B 9 - 7 - 5 7 .
Könyvelés vezetése, betanítása, adómérleg,
társas, örökségi elszámolások elkészítéseA d ó és egyéb v i z s g á l a t esetén,
e l l e n s z a k é r t f l i
közreműködése stb. (Szanálási tervek kidolgozása és végrehajtása.
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cimfestést, mázolást és
SZOBAFESTÉST, butortényezést
Ö&ST5

Szórakoztató zene. Vezényel Polgár Tibor. 6.30
Rádió amatőrposta. 7: Termcnytőzsdei árak. 7
óra 10: Kiss Lajos és cigányzenekara. 8: A Balaton orvostudományi értékei. Schmidt Ferenc
dr. előadása. 8.30: Pontos időjelzés, hirek, lóversen>yeredmények. 8.45: Halló ,itt a nyár. Ka
baré est. Rendező Bánócy Dezső dr. Szünetben
kb. 10: Időjárásjelentés. Utnáa kb. 10.50: Gramofonlemezek.

Gldckner fest, tisztit
legszebben
és
legolcsóbban.
Fótlzlet Iskola u. 27. Fog. templomnak átal.

fióküzlet Károiql u. 4. Tel. 12-69.
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BERLIN. 16.30: Könnyű zene. 20.10: Filharmonikusok. 22: Tánczene.
BRESLAU. 6.00: Torna. 6.20: Könnyű
zene.
14.20: Klasszikus operettrészletek. 16: Szórakoztató zene. 20: Operettrészeletek. 21.15:
Filharmonikusok.
BUKAREST. 12: Gramofon. 13.15: Könnyűgramofon. Hangverseny.. 21.15: Fanica Luca
Z6Ti eka T*3
FRANKFURT. 20.45: A birodalmi véderő katonája., hangkép. 21.30: Ismeretlen Loeve113 cl<í lc.
KATOVICE. 18.35: Bányászzenekar.
19.30:
Gramofon.
LEIPZIG. 6: Torna. 6.20: Reggeli zene. 12.00:
Operettrészletek gramofonon. 15: Kürt
és
zongorazene. 21.20: Szimfónikusok.
22.20:
Éjfélig könnyű zene.
MILANO. 12.30: Gramofon. 13.00: Déli zene.
17.10: Vegyes zene. 20.30: Bramofon. 22: Buffaletti zongoraművész és
Trattini Nilde
szoprán hangvrsenye.
PRAHA. 6.30: Ébresztő. Torna. Zene és ének.
12.05: Gramofon. 20.25: Uj gyermekdalok.
20.55: Szaxofonszóló.
ROMA. 17.30: Ének és zenekari verseny. 20.45:
Gounod: Faust című operája. A szünetben
ben csevegés a pápák avignoni palotájáról.
STOCKHOLM. 17.05: Harmonika. 17.50: Haváji zene. 18.50: Gramofon. 20: Hangversny.
22.23: Könnyű zene.
VARSÓ. 17.15: Zongora- és hegedűszóló. 18.35:
Könnyű gramofon. 20: Moniuszko: Halka,
opera.

Minden háztartásban nélkülözhetetlen
^ ^ ^ ^

az egész világon szabadalmat nyert

I | lorphens"
fotelágy
H 1 W HW
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Modern, tartós, kényelmes és o'csól

Nappal fotel, éjjel ágy.

BUKAREST. 12: Gramofon. 13.15: Könnyügramofon. 18.15: Mocoi zenekar. 20: Zamfirescu
enekesnő dalestje. 20.20: Rádiózenekar.
FRANKFURT. 16.30: Hangverseny. 20.30: Zene régi hangszereken. 21.10: Könnyű zene
KATOVICE. 18.35: Könnyű zene. 19.25: Gramofon. 24: Varsó.
LEIPZIG. 6: Torna. 6.20: Reggeli zene. 12.00:
Kettősök lemezeken. 16: Délutáni zene. 20.25
Kotzebue: Fix, a szabó, egyfelvonásos vígODCF3.

MILANO. 12.30: Gramofon. 13.00: Déli zene.
17.15: Tánczene. 20.15: Kivánsághangverseny. 20.30: Tarkaest.
PRAHA. 6.30: Ébresztő. Torna. Zene és ének.
12.10: Gramofon. 19.30: Smetana: Az ördögfal, háromfelvonásos opera.
Közvetitás a
Nemzeti Színházból.
ROMA. 17.30: Ének és zenekari verseny. 20.45:
Feline: Ifjúság, egyfeivonásos vígjáték. 21
15: Könnyű zene. 23: Félóra tánczene.
STOCKHOLM. 17.30: Zongoramüvek. 18.15:
Gramofon. 20: Szimfónikus hangversenv22: Szerenád-hangverseny.
VARSÓ. 16: Szólisták hangversenye.
17.15:
Népszerű hangverseny. 20: A rádiózenekar
hangversenye.

H A R M A T V I Z
A H u n g á r i a gyógyforrás 40 fokos rádium és lithiumos hőfrrás. K i v á l ó gyógyhatású gyomorsavtultengés, vese és hólyag
bántalmaknál.
Kapható
minden jobb fűszer- és csemegeüzletben a következő árakon : 1.5 literes 46 fillér, 1 literes 34 fillér, —.5 literes 20 fillér (üveg nélküli. Szegedi főlerakat K O C S I S FERENO-nél. Telelőn 14-52.
231

Szerda, funlus

BÉCS. 11.30: Cerda négyes. 13.10: Müvészlemezek. 11.55: Könnyű gramofon. 19: Kern Adél
és a Holtzer zenekar híres keringőket
»d
elő. 21.44: Hermann zenekar.
BEOGRAD. 11.00: Gramofon. 12.05: Rádiózenekar. 16: Szerb népdalok. 19.30: Műdalok22.30: Cigányzene.
BERLIN. 16.30 :Katonazene. 20.30: Szimfonikus hangverseny. 22.35—24.00: Hangkép
Brahmsról.
BRESLAU. 6.00: Torna. 6.20: Könnyű
zene.
12: Szórakoztató zene. 21.10:
Bierkovsky:
Hannes Hiddel című történelmi hangjáték.
22.50: Berlin.
BUKAREST. 12: Gramofon. 13.15: Könnyűgramofon. 17: Rádiózenekar. 19.20: Gramofon,
20: Cocea György hegedül. 2030: Badescu
Konstancia énekel. 21.15: Mentani C. klarinétén játszik.
FRANKFURT. 20: Stuttgart. 21.10: Előre meg
nem határozott műsorszám.
KATOVICE. 18.35: Könnyű zene. 19-25: Gramofon. 24: Varsó.

rontos
utazók

VilághirüS C h ö b • r I -gyártmány.

M i n t a r a k t á r : B u d a p e s t , IV. HarlskBz 4.

Kedd, Juntus
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BÉCS. 11.30: Brunner négyes. 15.30: Ifjúsági
zene. 17.25: A bécsi madrigalegylet, Wildgans- klarinét és Köstler
zongoraművész
az soztrák szerzők ujab dalait
mutatja be.
19.35: Gounod: Faust, 5
felvonásos opera
gramofonon. 22.50: Tánczene.
BEOGRAD. 11.00: Gramofon. 12.05: Rádiózenekar. 16: Népdalok harmonikán. 16.30:
Gramofon. 21.40: Rádiózenekar. 22.40: Cigányzene.
BERLIN. 16: Basszusdalok. 2045: Rehberg:
Porosz vígjáték c. rádiódarabja. 22: Éjfélig
tánczene.
BRESLAU. 6.00: Torna. 6.20: Könnyű
zene.
15.30: Brahms-müvek zongorán. 20: Orgonaverseny a Megváltó templomból. 21.10: Hang
verseny.
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nudonestre
részére!!!

Szállton meg a

m m SZÁLLÓBAN
Berlini tér 7 (Naugatlnál)
Budapest

leqfobb

helyén

modern szállósa.

fekvő

Lift. Központi fűtés. Hides; és meleg
folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák.
Kávéház-étterem.
7
S Z O b á k

4-50, Pensió 7-től.

Fovágyosná! 10%,feétáova<snál20%

engedmény
+ l«n előfizetői és olvasói részére.

17.

OÍLMAGyARORSZAG

T55T Junius 25:

Legdivatosabb inganyagok
LEIPZIG. 6: Torna. 6.20: Reggeli zene. 12.00:
Szórakoztató zene. 16: Szimfónikus hangverseny. 22.05: Éjfélig a szimfónikusok hangversenye.
MILANO. 12.30: Gramofon. 13.00: Déli zene.
17.10: Énekverseny. 2030: Háromfelvonásos vígjáték. Utána könnyű zene.
PRAHA. 6.30: Ébresztő. Torna. Zene és ének.
11: Gramofon. 14-50: Délutáni zene.
20.20:
Brokes E. hegedümüvésznő Foerster szonátáját játsza.
ROMA. 17.30: Ének és zenekari verseny. 20.45:
Mulé: Dafni ,háromfelvonásos opera.
STOCKHOLM. 18: Gramofon. 20: Rádiózenezenekar. 22: Tánczene.
VARSÓ. 16: Népszerű zene. 18.35: Kamarazene
20: Könnyű zene. 21.10: Turczinsky József
zongorázik.

C s U l ö r l ö k , f u n l u s 29
BÉCS. 11.30: A szimfónikusok hanversenye.
14-50: Paustpertl zenekar. 18.25:A 4. gyalogezred zcncksTfl*
BEOGRAD. 11.00: Gramofon. 12.05: Rádiőzenekar. 19: Gramofon. 20.30: Ljubljana. 22
óra 30: Zene.
BERLIN 16.30: Könnyű zene. 21.10: Budapest
—Berlin városközi labdarugó mérkőzésről.
20.40: Ifiusági énekkar népdalestje.
21.30:
Spohr: IX. hegedűverseny.
BRESLAU. 6.00: Torna. 6.20: Könnyű
zene.
12: Hangverseny. 14.20 Müvészlemezek. 20:
Verdi: Miller Lujza eimfi háromfelvonásos
operája a breslaui szinjiázból. 23: Szórakoztató zene,
BUKAREST. 12: Gramofon. 13.15: Könnvügramofon.17: Rádiózenekar. 18.15: Rádiózenekar. 19: Opera gramofonon.
FRANKFURT. 16.30: Szórakoztató zene. 20:
Csellójáték u j technikája. 22.45: Hangverseny.
KATÖVICE. 18.55: Könnyű zene. 1925: Gramofon. 24: Varsó.
LEIPZIG. 6: Torna. 6.20: Reggeli zene. 12.00:
A berlini és Mesi filharmónikusok játéka
gramofonon. 20.05: Hangverseny
MortizMILANO 12.30: Gramofon. 13.00: Déli zene.
20.30: Gounod: Faust opera.
PRAHA. 6.30: Ébresztő. Torna. Zene és ének.
12: Harangszó. 21.10: Brahms: Szerelmi keringő. 20.40: Brno. 22.15: Kis szalonzenekar.
ROMA. 17.30: Ének és zenekari verseny. 20.45:
Szimfónikus hangverseny. 22r Vígjáték, vegyes zene.
STOCKHOLM. 18: Gramofon. 20: Dalok. 20.30:
Vígjáték. 22: Beethoven: Vonósnégyes. Berg:
Zongoraötös.
VARSÓ. 16.30: Dalok. 17.15: Munkásénekkar,
közben hegedűszóló. 18: Gramofon.
19.00:
Színmű. 20: Hangverseny. 22: Kávéházi ze.
ne, táncra.

Péntek, funlus
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BÉCS. 11.30: Silving négyes. 1310: Német operák lemezei. 19.35: Méstrozi Pál zeneszerző
müvei. 22.15: Gramofon.
BEOGRAD. 11.00: Gramofon. 12.05: Rádiózenekar. 16: Orosz románcok. 19.20: Népdalok. 20.30: Hegedű és zongorajáték. 21.30:
Rádiózenekar.
BERLIN. 16.30: Kávéházi zene. 17: Gitárzene.
20.10: Mozart: Varázsfuvola, opera. Majd éjfélig vendéglői zene.
BRESLAU. 6.00: Torna. 6.20: Könnyű
zene.
13: Gramofon. 16.40: Könnyű zene. 22.40—
24; Berlin.
BUKAREST. 12: Gramofon. 13.15: Kőnnyügramofon. 18.15: Dinicu-zenekar. 21 :Rádíózenöksr«
FRANKFURT. 20: Tánczene. 20.45: Háromszor
öt perc. 2245: Hangverseny.
KATÓ VICE. 18.35: Könnyű zene. 19.25: Gramofon. 24: Varsó.
LEIPZIG. 6: Torna. 6.20: Reggeli zene. 12.00:
Szórakoztató zene. 16: Hangverseny. 20.05:
Szórakoztató zene. 21.25: Franck:
Kleist
hangjáték.
MILANO. 12.30: Gramofon. 13.00: Déli zene.
14.15: Rádiózenekar. 17: Kamarazene. 20.30:
A tücsök és a hangya, háromflvonásos operett
PRAHA. 6.30: Ébresztő. Torna. Zene és ének.
12.10: Gramofon. 19.25: Énekkar. 20.30: BIo-

minden

minő-

ségben,

reklám

«8

árakon

Pollák Testvérek

ui kelengye üzletében. Caekonics o

dek: A kútban, egyfelvonásos vigopera. 21.30
netek. 20.20: Vidám hangjáték a hétvégéről.
Dvorzsák: Asz-dur vonósnégyes.
22: Éjfélig tánczene.
ROMA. 17.30: Ének és zenekari verseny. 20.45: BUKAREST. 12: Gramofon. 13.15: Könnyügra-i
Gramofon. 22: Hangverseny. 22.45:
Táncmofon. 17: Sibiceanu zenekar. 19.20: Gramozene.
fon. 20.45: Rádiózenekar.
STOCKHOLM. 17.25: Citerajáték. 17.40: Finn
FRANKFURT. 18: Uj német versek. 20: Leip-i
dalok. 20: Szórakoztató zene. 21.15: Kar- zig. 22.45: München.
ének. 22: Orgona, ének és csellóverseny.
KATÖVICE. 18.35: Könnyű zene. 19 25: Gra-i
VARSÓ. 16: Népszerű zene. 17.15: Szoprán és
mofon. 24: Varsó.
hasszusáriák. 20: Szimfónikus hangverseny. LEIPZIG. 6: Torna. 6.20: Reggeli zene. 12.00:
22: Tánczene.
Tenor és basszusének lemezek. 20.05: Strauss
Richárd: Arabella című
háromfelvonásos
opcrá ]3.»
Szombat, Julim 1
MILANO. 12.30: Gramofon. 13.00: Déli zene.
BÉCS. 11.30: Alpesi zene gramofonon. 14: Man
17.40: Gramofon. 1920 Gramofon. 20.40: Tar-i
dolinzene. 17.10: Fürdőzene Zell am Seekaest.
ből. 18.10: Sínnek Hilde dalestje.22.20: TáncPRAHA. 6.30: Ébresztő. Torna. Zene és ének.
zene.
12.30: Gramofon. 19.25: A 28. gyalogezred
BEOGRAD. 11.00: Gramofon. 12.05: Rádiózenekarának hangversenye.
zenekar. 20.20: Rádiózenekar, dalokkal.
ROMA. 17.30: Ének és zenekari verseny. 20.45Í
BRESLAU. 8.15: Reggeli hangverseny. 12.00:
Gounod: Faust cimü opera.
Körinyü zene. 16: Landecki fürdőzene. 19.30
Vidám félóra.
VARSÓ. 16: Szoprán- és zongoraverseny. 17.13
BERLTN. 16: Katonazene. 20.10: Tarka törtéNépszerű zene. 22: Kávéházi zene.
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nol vásárollnnk ! Hol dolgoztassnnh
A DeimogQorország Kis címtára szegedi he reskedOkröi es iparosokról
\KKUMULATORTÖLTÉS:
Zavlza Lajos Tisza Laios-kőrut 37
ANTIQUARIUM:
flnngária könyveket veit, dad és e&ea$L
AUTÓ ÉS FELSZERELÉST CIKKEK:
Markovies műszaki váll., Tisza Lajos körnt 44.
Róna Alföldi Gépkeresk., Váll., Feketesas-n. 22.
CIANOZAS:
Szegedi
mérnöfcőg elánirodája, Ret palota.
CIPŐ:
Del-Ka, Kárász-neea f L
Grácia etpőfizlet. Kárász-nem S.
DIVATÁRU:
Fodor Nemzeti Áruház, Kárász-u. 11
Náda* Rővidárnház. Tisza Laioe 'töurt 24.
DROGÉRIA!
Szúos Drogéria Széchenyi-tér 8 (Jerney-ház.).
FÉRFIKALAP:
Mencz Nándor, Petőfi Sándor s.-nt 1. (udvar)'.
FESTÉKARU:
ffirth M.. Széchenyi-tér 8.
Kardos Sámnel fia. Valéria-tér 1.
FESTŐ ÉS MÁZOLÓ:
Festőiparvállalat. Feketesas-u. 22.
Szabó Tstván. Kálvin tér 3
FÉRFIRUHA:
Blau Tgnáez. Kelemen-n. 5.
FŰZö ÉS ERNYŐ:
Ozv. Stelner Józ«efné Kőlcsei-ncca 12
ILLATSZERTAR:
Gáspár illatszertár. Széchenyi-tér 7.
INGATLANFORGALOM:
Scultéty Rezső. ny. banklgazg, Széchenvl tér 8
IRODARERF.NDF.ZftS:
Wírth és Rengey. Széchenyi-tér 5.
FALYHARAKTAR:
Léderer János. Somogyi-ucca 15.
KÁVÉ. TEA:
Meinl Gyula RT.. Kárász ucea 8.
KÉPKERETEZÉS:
Freimann Miksa. Kárász-u. 10
Tóth Tstván. Tisza Lajos-kőrnt 45.
KERÉKPARJAVITAS:
Csánvi Pál. Mikszáth Kálmán u. 11.
KÉZIMUNKA:
Fischer „Kézimunkaház", Kölcsey u. 10.

KÖNYKÖTÖ;
IfJ. Séhmntzler Nándor, Dngonies-téx B .
Tőrők János, Somogyi ucca 20.
Welüsz Lajos. Arany János-n.
KÖTÖTT-, FÜRDŐRUHA- ÍSs SZÖVÖTTARU
Fehércégtáblás Boros Miksa, Szédvenví-fér 15.
Lamnel és Hegyi, Püspőkbazír
Cnsztig Tmre, Széchenyi-tér 2.
Magyar Harisnyaárnház, Károlyi-n.
MOSODA:
Hattyn-mosóda. Takarékfár-n. t
NöI KALAP:
Ekker Erzst. Kárász-n. 8.. I. ent
Vmcze Mária, Tisza Lajos-kőrnt 42a,
NÖI RUHASZALON:
Knglemé Gál Margit, KőTeser ncea 5.
OLAJ- ÉS MŰSZAKI H K K E K :
Ruh Vilmos, Mikszáth K n. •
ŐR ArtSÉKSZER:
Re?eh MórfcsFia Rt., Kelemen-n. 11.
Tóth József. Kőlcsey-n 7.
PAPLANOS:
Bokor paplanipar, Lőw E. n. 9. (Polgár n O
RADIó ÉS GRAMOFON:
npnisoVi Albert. Kfirász-neea ?.
Fonvó Soma. Kőlcsey-u. 4.
Kelemen Márton Kelemen-n. 11.
SELYEMARUK:
Holtzer S és Fial. a főpostávat saemhen
SPORTCSONAKKÉSZTTÖ:
Kovács Testvérek", Maros n 24.
SZŐNYEG:
OomSn Mlhálv és Fia. KSrSsz-n. 12.
Vernes Mihály, Kelemen- és Orosslán-u. *a»k

szrrs:

Rosmann Dávid. Kárász-u. 8.
TEXTILÁRU:
Kuruesev Sándor. Széchenyi tér 11
Tabár Péter. Kár«sz-n. S.
TÖLTŐTOLL:
Keller irőgépes, Kárász-u. 18. •
ÜVEG ÉS PORCELLAN:
Schillinger Kálmán. Csekonic« u. 1.
VtLLAMOSSAG:
Deutsch Albert Kárász-n. 7
Kőveos Antal, Faragó u 15.
Rosner József. Tltza l.slo«-kőnit 39
VI-TZETÉKSZERF.Lö:
Fekete Nándor. Kossuth Lajos-sugárut 18

Szegeden szerezzük be minden szükségletünket!
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Apróhirdetések
BUTOnOZOTT

SZOBÁK

Bútorozott
szobát

L A K Á S T
gyorsan és jól kiad
illetőleg talál, ha felad egy apróhirdetést
a

Délmanrarorszánha!
Újszegeden nyaralásra kiadó k i t különbejáratu bútorozott szoba fürdőszoba
használattal, Bethlen u. 29.
Bútorozott szoba kapualatti
különbejárattal kiadó, két
páva eladó, Zárda ncca 7.
1'.¡szegedi villában nyaraL'lóknak vagy állandó lakónak tóbb bútorozott szoba
kiadó. Bérföldek 353.
Különhejára'u,
elegánsan
bútorozott szobát keresek
l-re. > Állandó« jeligére.
Bútorozott
szoba
kiadó
Löw Lipót ueca 9. (Polgár
acca sarok.)

Kétszobás
legmodernebb lakás aug. l-re
kiadó Zrinyl u. 5.

3 szobás komfortos modern lakás, ujonnau mázolBerzsenyi ucca l a . sz. va és festve, aug l-re kiházban
komfortos, adó. háztulajdonosnál Bceskay ucca 9. szám.
tiszta

3 és 4 szobás
modern lakás

kiadó, tudakozódni: a
házmesternél.
116
Háromszobás,

Bútorozott szoba kapualatti
nejárattal azonnal kiadó, —
Apáca ucca 15.
Különlicjáralu
bútorozott
kzobák 1—2 személy részére is kiadók. Tábor ucca
I., Rákóczi térnél.
Bútorozott szoba. lípc (¡báli diszkrét bejáiattal, azonnal kiadó. Deák Ferenc uccu 25a.
Bútorozott
szoba
olcsón
azonnalra kiadó. Szentbáromság ucca 19. sz.
Különbejái ahl csinosan bútorozott szoba kiadó, Mikszáth Kálmán ucca 18.
Katói a iszt, vagy ti etviselí
araknak nagyon alkalmas
különtejá; a',u uccai bútorozott sióba, külön előszobával, a központban, kiadó.
Bővebbet Boda csemegeüzIclbcn, Kárász, ucca.

Kiss-házban

Kiadó 1 szobás, konyha,
spájz, emeleti lakás. Szil.
lérl sugárul 18.
Kétszobás uccai. és kétszobás udvari lakás
kiadó.
Telcky ucca 17.
Szép kétszobás lakás kiadó,
víz, villany bent van, Róka
ucca 6., nagyállomás előtt.
Uj házban 2 szobás modern
lakás kiadó.
Pusztaszeri
ucca 18.

Egy sarok üzlethelység kiadó, Attila ucca 9.

ékszerésznél. Kelemon u. 7
Jánosszálláson az állomástól öt percre, köves uton,
3 szobás lakás, saját ártézi
kuti fürdőszobával, árnyas,
pormentes helyen, nyara,
lásra egy vagy két uri család részé.e kiadó. Bővebbet Arvay Kálmán cukrásznál, Szegeden, Iskola ucca
15. szám.
Keresek kétszobás modern,
komfortos Igkást. ugyanott
száraz raktárhelyiséggel. —
Ajánlatok
»Állandó lakó«
jeligére.
Te e. Lházl a i (Deik Ferenc
ucca 20.) I I . emeleti, teljesen modern, 3 szobás lakás augusztus l-re. vagy
november l-re kiadó.

augusztusra
ucca 17.

kiadó.

kihordásra vagy benfélkezésre
kis, vagy nagyadag kap-

ható (J/V. Cz'nner Imrénénéi

Mikszáth K á l m á n u. 4. 23
DIAknynrnltr»*«
a IMátríban,
gyönyörű
hegyvidék, ötszöri bőséges
étkezéssel bavl P 120. Korrepetálás, javitás és magánvizsgálat előkészítés. Felnőtteknek elkíilönl'ett nyaralás. ZSOLDOS tanintézet,
ZBudi >est. Dohány u. 84.
Felvilágosítást ad TZÍI-IÖ tanár, Pallavicíni ueca 3., I .

Foglalkozás
Jól főző mindenes szakácsnőt jó bizonvitvánvokkal keresek. Valéria tér 10, I. lépcső, I.
emelet 1.
Volt önálló üzletember
500 pengő
óvadékkal
megfelelő elhelvezkedést keres. Megkeresések lapkiadóba ..Komoly munkaerő" iel.
Javíttassa

cipőiét

BolvAros lep-olcBÓbb cipőjavítótizomóbon 1 ROBSZ E
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Gumibélyegzöjét
ba délelőtti megrendeli, az.
nap megkapja BARTOS bé.
Ivegző.^árából. Kárász ucca
13

Polgár

Kiadó egyszobás udvari lakás Zárda ucca 13 szám
alatt. Tud.: 8. sz. alatt.
3 uccai szobás, parkettás
lakás olcsón kiadó. Maros
ucca 13.

Kiadó Kálvária ucca végén
szoba-konyha
mellékből lseggel, kei thuiználatlal. —
JUorváth, rulc ucca 23.

házi koszt

tus 1-ro kiadó Margit u. 26.
sz. a. Bővebbet Bokor IZSá

Szo' a-lionyhás júliusra, két-

¡¡apróhirdetései között

Elsőrendű

Softőrk épzés
fele'6sség melle». Rézsa Karoly oki. gépészmérnök é s ,
MOller Béla oktató vezetése
mellott a legjotAnyORabb Aron
Murka és TArsn Riitóiavitómflhelyéhen. Vndflsz n. ' Tol " M 0

Erkélyes

Délmayyarország

1 Ellátás

1 Oktatás

fcntaroKott s z o b a , StofAniá-szobás, fürdőszobás lakás

legktfnnyobbon el
adhat vagy vehot,
ha meghirdeti a

olcsó bérrel k l a d ő > Érdeklődni Hajász,
Szent
György u. 10.
M
S

Három szobás

teljesen modern féregmentes erkélyes lakás augusz-

Két szoba-konyha fürdőszobával, valamint egy szobakonyha kiadó Be csényi u.
15. Ért. az emeleten.

Lakáé - Üzlet

Modern kétszobás emeleti
lakás kiadó. Alföldi u. 12.
Egy I. oszt. varrottmunkás
felvétetik, Sztipita cipész.

Felsőváros l e g f o r néirysiohAs Inkán és flzlotholyl-g a l m a s a b b ucoáján
augusztus 1-rn
sOK kiadó. — Érdeklődni lohol.
KAlIsy Ogyvédnél.
32fi
ÜZLETHElYISÉG

Bútorozott uccai
szobák,
esetleg ellátással, azonnal
kiadók. Somogyi u. 22.

ra
olonón K i a d ó . —
Arany JAno« u. 5. II. 6. '•'44

Modern egy- és kétszobás
lakás augusztusra kiadó —
Fe csényi ucca 13..

teljesen modern la\ást keresek Belvárosban augusztusra. Ara>á"latokat loi-ásUccai szoba-konyha !-re
sal nKöztisz'.viselő* j Fgére.
kiadó. Hóbiártbasa ueca 6.

Különhcjáraiu
bútorozott
«zoba kiadó, Fekrtesns ucSa 22. sz., I . em. 6. sz. Belvárosban lakások, eme-,
léten 4 szobás komfortos
Belvárosban kOlőnbejáratu
novemberre, 1 szobás, előoutorozott szobát keresek
szobával, udvari és üzletkét személynek. Ajánlatohelység augusztusra olcsón
kat »Bankhivatalnok« jelkiadók. Kossuth Lajos suigére.
gárul 23.
Lépcsőházi, tiszta, kényei,
mes szoba 1—2 személynek, esetleg ellátással olísón kiadó. Horváth Mitaály ueca 9., I . 6.

Város legforgalmasabb helyén korcsma kocslbeálló.
val kiadó. Érdeklődni Püspök ucca 12. Háztulajdonos,
nál. Ugyanott egy üst megvételre kerestetik.

Lakás: szoba-konyha kiadó
Szél ucca 31. sz.
Kétszer egy szoba-konyhás
la L ás niellókhehi é etkelelsejére kia.Ió, Móra ucca 23.
Fmcleten kéVobá* magasfiilds.i ti
egyszobás, villanás al, niel ékhelyiségekkel
azonnulra, Teréz ucca 15.
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T I S Z T I T

legszebben és a legolcsóbban 1
t i í o l : KArolyl n. 3.
lnarl e l e p : TApél n. 7. Tel. SO—76

Gallértisztitás

8 fillér

Fürdőruháját
hozassa rendbe mielőtt •
strandra megy. Olcsón kijavítja
Táborosityni kötő
déje.
Arany János ucca
Gróf.palota.

Férfi kalapok 121
tisztítását javítását, alakítását 1 pengőtől válla-

lom. Tlmoauer Géza kaiapoa mester, Sztics u . 11.

B U R E T
és vászonöltöny szakszerű
tisztítása legolcsóbban, gal-

lérüszlltás

liikörfényesre

csak a

" H A T T Y Ú "
pözmosodAban, TakaréktAr u. 8,

Rőfössegéd, ügyes, gyakorlott, kirakatrendezésien jártas, felvétetik. Ajánlatok »Sro-jnZ•rozs 30« jeligére kiadóba.
100 P óvadékkal pénzbeszedői állást keresek csekély
díjazásért. Kiss Imre, Liszt
ucca 4.
Tanulóleányt, varrni tudót,
felveszek. Hrctor divatszalon, Mikszáth u. 4., I . em.

1 ^ 5 3 funiire Z X

Izzadás ellen
:gy biztos szer van a

„PERPEDES"
•vek óta bevált szer, hó.
'ialj. kéz és lábizzadás
ellen kapható a készítőnél
'•ERGE1V gyógyszerésznél,

\ossuth Lajos sugárut
és nae>-körut sarok.

a kalmi áron eladók Ottovay vasüz etben.
B
M

Csehó-féle 821
házikenyér sütöde irányárai. — Kereskedői és
nagybani á r a k !
Fehér kenyér
30 f
Csemegerozs és félbarna
28 f
Barna
20 f

gép olcsón eladó. Bécsi körút 19., emelet.

Házhelynek alkalmas félholdas gyümölcsös eladó. —
Tud. Vásárhelyi sugárut 57.

Jobb csalidból való leány
fe' 6 nemma rodába tanulónak felvételik. Géphirnzők
előnyben. Szeritgyörgy ucca
15. Radó.

Maaos ucca 3. sz. magánház eladó. Ugyanott 3 darab személyautó olcsón eladó. klssebbel cserélek.

és varrására jutányosán tanrom. Hozott anyagból olcsón elkészítem. Bővebbet:
Fi che r kézimunka!)áz. Kölcsey uc~a 10.

Fiatal feiős fajkecske fiaival, adómentea h á z és
kerékpár eladó. Délelőtt
Fürdőkádat veszek. Erdő
Jókarban lévő motorkerékpárt, 250—350 kb„ vennék.
Clm Salamander.
Eladó 200 métermázsa tengeri,
érdeklődni Parragi
Béla, Szentíyörgy ucca 13.

Fogtechnikust

Eladó szép
háromszobás
magánház, vlz, villany van,
nacvobb ismeretkörrel, táresetleg hasonló pesti vagy
sulás céljából keres fogbudai házzal elcserélhető,
orvos. Teljes cimü levelet
Pál ueca 10.
»Fogtechnikus« jeligére kerek kiadóba.
Jeles hetedikes gimnazista tanítványt vállal és
pótvizsgára előkészít Győri István Margit u . 26.
ajtó 2.

ADÁS-VÉTEL

HOSZNf
L
lT
bútort, ruhát és a
háztartásban felesleges tárgyakat jól
értékesit a

Délmagyarorszáfj
apróhirdetésoi utján

Csónaklest

alkalmas vitorlAsnak vagy motorhoz, elcserélhető egy • S(zy
kétpAr ovezósro. Teleion 24—28

Jókarban lévő kredenc és
ebédlőasztal azonnal eladó,
Teleky ucca 17.
Használt gyermekkocsi alvázat vennék
kerekekkel,
esetleg régi fonásu kosár,
ral. Csaba ucca 6., eme.
let. Törókné.
Stráfkocsl, hintó, 5 mázsás
mérleg,
sokszorosítógép,
másolóprés, vütartány, levegőlartány, hármas szekrény, álló Íróasztal eladók.
Löw Lipót i;eca 9.

Csónak, párevezős el- Elköltözés miatt azonnal átadó Szivárvány u. 16. adó egy festéküzlet, esetleg áru nélkül külön a be.
Megtekinthető délután
Elsőrendű
z1
kárpitosmunkák
készítése és javltAsa. R a k t á r o n :
Rekamiék, garnitúrák, modern
lotelek, otfnmAnok. Olcsó Arakl

Szedrest (otelhgy.

Modern forma, könnyen kozelhetö, kényelmes, legolcsóbb P 98

Szedres! kárpitosnál
Szt MlhAly a. J. Fodor u. sarok

Fogtec'uiikuslanulónak IV.
közériskolát végzett fiu felvételik, Grüner. Tisza I,ajos körül 20., II. em.

3 lánc föld eladó 400 pengőért. Tud.: Petőfi Sándor
sugárut 66., udvarban.

Házrresteri állást keresek
julius t-re kőműves, lakatos, villany- és vízvezetékszerelést értem. Fekete István, Bódogh János ucca 3.

Egylovas villanymotor, eíy
» ig használt horgany fürdőkád, gyermek kerékpár
eladó. Tisza Lajos körút
55., eJényüzlet.

Megvételre keresek háromkerekű gyermektrlciklit,
»Tricikli« jeligére.

időre.
megállapodás
szerint társulhat tőkéje ellenében, kénvelmes. uri ellátást kap.
Ajánlatok
lapkiadóba
„Jobb a kamatnál" jeligére
Ha m e g b í z h a t ó

szorgalmas bármesterpárrt. van szüksége, teljesen diitalanul közvetítem, előjegyzésben kíSzép nikkelezett gyermek306
kocsi eladó, Zárda u. 6b. vánság szerint.
B o I n 4 r n . i l rnhdsllgvnjfltség, Dugoalct tér tt
Egy karlkahajós női varró-

Ügyes tanulóleány fizetéssel felvétetik, Katzmayer,
Feketesas ucca 21.

Bőrkeztyü szabására

Egy jókarban levő egypár,
evezős csönak eladö. Érdeklődni lehet: Rónai fényképésznél, Kárász ueca 10.

r m u ü K m
ForgóMagáüos özvegv asz?zonv vidéki üzlethez
pisztolyok 5000
P-vel
hosszabb

Varróleányt felveszek, Szász
Károlyi
festmény
eladó,
Andrásné n ő i szabó, Bercsényi ucca 13., I I . 13. Róka ucca -24. szám.

Jobb nő szeretne elsejére
magányos úrhoz vagy nőhöz elhelyezkedni,
»Szerény« jeligére.

Damburirozó és láneöltéses
Slnger.féle blmzőgép, alig
használt,
eladó.
Müller
Klauzál* tér 2.

rendezés olcsón megvehető.
Clm: Áchim. Kossuth Lajos sugárut 8.

Útlevelekre

szerb viznmot 3 nansrfiH;, csoh,
roinAn, fratioia ntb. viznmot 2
P-ért 24 Ara alatt loffblztonabban
vidékit ts vállalok.
L&z&r Iroda. Attila ncca 8. 2
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női fodrászüzlel
Speciális víz és vas ondoláláa, hajfestés. Tartós ondoiáiás. Mé ven leszállítóit

árak.

Kállay fllberl u. 1.»
Idősebb házasnárnak.
vagy magányos férfi, vagy
nőnek j ó bánásmódot, kellemes otthont adnék holtáig. Kevés k ingatlan vagy
készpénzért. »Kellemes otthon« je'.isére kiadóba.

Eltűnt
szőregí lakásomból több apróbb ékszer és készpénzzel együtt 1 pár 11 köves
brillláns függő. 10 és 20
koronás aranyak és 2 pár
arany kézelőgomb. Nyomravezető
magas jutalmat
kan, Nedelkov Maxó, Szőrog!

Timpaue'' Sándor
ntódAnAl olosó kalapvAsAr. Tisztit, test, javit, lejfintAnyosabb
Árért mAr 80 lUIértfll - Fodor

151
ucca 20.
Pénzkölcsönt adok ékszer
és perzsaszőnyeg fedezetre,
megbl/ott
Bankblzományi
Iroda, Vadász ucca 6. sz.

Csbios fiatal hölgy ismerétség* keresi önálló Iparos. Választ »Megértő« jeligére.

Kath. Háziasszonyok
Orsz. SZÓT. eselédrlbelyező
Irolájit fe oi'koiól
gyi u. 18. " U Barabás keM
fés h i r t i * ,
emeleten).

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.
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