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Revízió és liberalizmus
Ha az elmúlt hét eseményeit nem muló érdekességük szerint mérlegeljük, hanem azokat az összefüggéseket vetjük latba, amelyekben az események igazi jelentősége bontakozik ki, kétségtelen, hogy B e t h l e n Istvánnak a hagyomány és forradalom szerepéről
tartott előadása érdemli meg a legtöbb figyelmet. A mi számunkra ez az előadás nem azért érdekes, mert világnézeti alapjait kísérelte meg felvázolni annak a politikai rendszernek, amelynek kialakulása a szemünk láttára
megy végbe s azért sem, mert a mai uralmak
fejlődéstörténetéhez szolgáltatott egy-két érdekes tömeglélektani adatot. Mi az előadás
jelentőségét abban találjuk meg, hogy Bethlen István történelemfilozófiája s Bethlen István gyakorlati politikai programja milyen
frappáns érvekkel igazolja a — l i b e r a l i z m u s létjogosultságát.
Bethlen István npm liberális politikus s nem
volt liberális akkor sem, amikor a szabadelvű
pártnak volt á tagja. Nem lehet azonban tagadni Bethlen Istvánnak elsőrendű tájékozottságát a külpolitikai kérdésekben s a külpolitika eszköieiben. Bethlen ugy látja, hogy
a liberális demokrata korszak nagy vívmányait, a p o l g á r i e g y e n l ő s é g e t , a személyi és l e l k i i s m e r e t i
szabadság o t , elsősorban azonban a n é p e k ö n r e n delkezési j o g á t meg kell v é d e n i
a d i k t a t ú r á k ö n k é n y é v e l szemben.
A konzervativizmus a hagyományok tiszteletét követeli meg. A hagyomány az ősök
véleményének, meegyőződésének, világfelfogásának respektálása, a hagyomány, —
mint C h e s t e r t o n irta, — a h a l o t t a k
v á l a s z t ó j o g a . Minél konzervativebb az
uralkodó irányzat, annál nagyobb teret ad az
élet berendezéseiben is a hagyományok tiszteletének. A mai politikai uralom támaszai
azt hirdetik, hogy a liberális-demokrata
irányzatnak bealkonyodott. A liberális-demokrata irányzat szerintük immár a múlté.
De ha a hagyományokat tisztelni kell, akkor
a tiszteletadás törvényének uralma alól nem
lehet kivenni a liberális-demokrata kor hagyományait is. Ha liberálisak vagyunk, akkor
a liberalizmus élő igazsáeait, ha konzervativek vagyunk, akkor a lealkonyodott irányzat
hagyományait kell tisztelnünk a lelkiismereti
szabadságnak, az önrendelkezési jognak, a
polgári egyenlőségnek megvédelmezésével.
S ez a kérdés ezen a ponton találkozik a
revízió gondolatával s a revizió követelésével. Ha egyszer tisztában vagyunk azzal, hogy
nem a fegyverek sikere, hanem az igazságtalanság belátása, az igazság keresése, az önrendelkezési jogon tett erőszak jóvátétele vezet bennünket a revizió felé. akkor nem nagy
távolság választ el bennünket annak felismerése elől sem, hogy melyik az a politikai
irányzat, melyik az a világszemlélet, melyik
az a társadalmi berendezettség, amelyiktől
leginkább remélhetjük a reviziót. Talán a
konzervativizmus, melv minden változástól
irtózik, melynek leghatalmasabb érve a
t é n y l e g e s s é g , a konzervativizmus, amelyik földöntúli erővel szeretné felruházni a
bullákat, chartakat és becikkelyezett szerződéseket, amelyiknek jelmondata a q u i e t a
n o n n o v e r e , amelyik azért is ragaszkodik
a múlthoz, mert az m u l t , amelyik minden
változásban az uralom rendjének veszélyeztettségét, a tekintély sérelmét, a hatalom ve-
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reségét látja, amelyik a jog szabályával s az
erkölcs diszével siet felruházni mindig azt,
amit a fegyverek szerencséje megszerzett ?
Talán ettől a konzervativizmustól remélhetjük
a revizió siettetését ?
Mi ezt nem hisszük s nem hiheti ezt senki.
A konzervativizmus világnézete soha nem
kedvezett a szabadságnak s a bilincseknek
politikai rendszerétől nem várhat semmit a
revizió gondolata. Az a társadalmi felfogás,
amelyik a lelkiismereti szabadságot tiszteli,
tiszteli a nemzeti szabadságot is. A nemzetiségi eszme volt a liberalizmus talaja, a nemzetiségi eszme nélkül nem fejlődhetett volna
ki uralmi rendszerré a liberalizmus gondolata
sem. Az a politikai rendszer, amelyik a polgári egyenjogúság rendszere s a lelkiismereti
szabadság védelme soha nem fog belenyugodni a trianoni világrendezésbe s az a társadalmi irányzat, amely az önrendelkezési
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jog elismerésében teljesedett ki, mindig a
történelmi igazságtalanság orvoslását fogja
követelni.
De mindez, az önrendelkezési jog, a polgári egyenjogúság, a lelkiismereti szabadság,
a liberalizmus nagy hagyományai közé tartoznak, — Bethlen István tanúvallomása szerint is. Ha igazán akarják a reviziót, akkor
nem lehetünk ellenségei annak a társadalmi
szemléletnek, annak a történelmi felfogásnak,
annak a gazdasági berendezkedésnek, amelyik a revizió eszközeit s a revizió belátását
termeli ki. A liberalizmus élő ereje, ahogy
mi valljuk s ahogy Bethlen István vallja: a
liberalizmus nagy hagyományai a magyar
nemzet nagy igazai meÜé állnak s van-e nekünk jogunk arra, hogy magunk mellől elmarjuk, megszégyenitsük és megalázzuk legnagyobb és leghatalmasabb szövetségesünket : a liberalizmust ?

Kisanlanf-konlerencfia a revízió ellen
(Budapesti

tudósítónk

telefonjelentése.)

Belgrádból jelentik: A január elsejéről elhalasztott kisantat-konferenciát 20-án és 21-én
ártják meg Zágrábban. Lehetséges, ,hogy a

konferencia idejére a király is Zágrábba
utazik. A kisantani-konferencía mostani programjának legfontosabb pontja: a revizió
elleni állásfoglalás

Letartóztatták a legnagyobb felvidéki magyar újság
főszerkesztő-tulajdonosát
(Budapesti

tudósítónk

telefonjelentése.)

Kassáról Jelentik: A Felvidék egyik legrégibb és legnagyobb lapjának, a „Kassai ínségének főszerkesztőjét és kiadótulajdonosát, dr K ö v e s s Illést l e t a r t ó z f a f t á k .
Azzal vádollák, hogy államellenes bűncselekményt követelt el; állandó érintkezésben
álloft Jehlicska professzorral, a fóf emigránsok Bécsben élő vezérével.

Pénteken délu'án a „Kassai Újság" szerkesztőségében a detektívek házkutatást tartottak, ennek során nagymennyiségű iratot
foglaltak le Kövesst előállították a rendőrségre, ahol kihallgatása után szombaton letartóztatták. Állítólag azzal is vádolják dr. Kövess Illést — aki igen gazdag ember hírében
áll —, hogy vagyona egyrészét Magyarországba vitte.

Ausztria harca
a horogkeresztes terror ellen
Letartóztattak egy magasrangu minisztériumi főtisztviselőt

Ujabb robbanások Bécsben

(Budapesti

tudósítónk

telefonjelentése)

Becsből jelentik: A horogkeresztes érzelmű
közhivatalnokok eltávoiitása most már a magasabb

pozíciókban

is megkezdődött.

Szom-

baton felfüggesztették állásától a honvédéimi minisztérium jogügyi osztályának né.t y
magasrangu főtisztviselőjét, mert ?z a gyanú
merült fel ellenük, hogy résztvesznek a nemzeti szocialista propagandában. Mind a négyük
ellen megindui a bűnvádi eljárás.
Szombaton délután az -osztrák fővárosban
ismét

sorozatosan

robbantak

a petárdák

és

a

Fey alk ne<-'?árnak biztonsági miniszterré
való kinevezésével Dollfuss kancellár sikerült
sakkhuzást tett. Starhemberg és az egész Heimwehr-vezérség messzemenő követelésekkel állt
elő. E követelések megvalósítása austrofasizmust jelentett volna és ezt Dollfuss nem akarta
koncedálni. Fey alkalmas arra, hogy a fenyegető államcsínyt elhárítsa.

Német diplomata a titkos összejövetelen

gázbombák. Könnyfakasztó gázbombát dobiak
he több üzlethelyiségbe. A tetteseket ezúttal
sem sikerült elfogni.

birodalmi
Waldegg

Gróf Alberti óHamcsiny-kísérlefe

hivatal követségi tanácsosát. Waldegg Pyrmont a bécsi német kövei séghez különleges

A tegnapi titkos összejövetelen

egy

német

diplomatát
is talállak,
mégp.-dif
Pyrmont
herceqet. a német
Uüliigv'

szolgálattal
volt
beosztva
Bécsből jelentik: Gróf A l b e r t i Heimwehrvezér letartóztatásával kapcsolatban a követkeAz osztrák kormány
a német közőket jelentik: Elhatározott dolog volt, hogy
vetnél tiltakozásái
jelentette be.
Alberti, a Heimwehr szervezetnek őt követő
részével csatlakozik a nemzeti szocialista vezérekhez és ezeknek titkos szervezetével együtt Waldegg Pyrmont
szombaton
este
elhagyta
január 15-ig megvalósítja a nemzeti államAusztriát.
L a k á s á n házkutatást
tartottak, sok
csinvt
terhelő anvagot találtak.
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Hasznos tudni,

%

mindazoknak, kik az Ártalmatlan és tisztán terméeretes hashajtó ásványvizek iránt nagyobb bizalommal
viseltetnek, hogy
• mm« »hm y .
i

Schmldíhauer Ll.Hh t f r t f j j f l ksserovlze
hatékony forrás-sókban €0éSZ ElirópO leggazdagabb

flynemfi ásványvize. Rendszerint már kis adag: */«
vagy V« pohár elegendő, miáltal a nagyobb mennyiségek fogyasztása feleslegessé válik, tehát gazdaságilag
is viszonylag a legolcsóbb.
M
T
.
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Romlott étel-ital, ha gyomrát
tél oohár {JÍTMORHJTI
Az

elrontja,
Gyorsan

helyrehozza}

l

mesterséges
Ha On gyorsan ah
//
használjon l
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pótlás nem sikerült

a n

könnyebbülni,
d ^-t s be fog

eddig.

teljesülni.

Szegeden olcsóbbak lesznek az árak, mini Budapesten

egvidőben kell a kereskedőnek *
leltári kiárusítást megrendezniük.
Éppen ezórt a kereskedelmi kamarákra bizza a
tőrvény a kiárusítása terminusok megállapítását.
A fővárosi kereskedők — akik január 22 és
február 5-ike között rendezik leltári kiárusí-

Usuk-pusuk
irta Móra Fereno
III.
Egy kicsit eloóklésztük az időt és már ki is
fogtunk belőle, mielőtt a két uj rokonra került
volna a sor.
A maorikat veszem elsőknek, mert azokkal ismerős vagyok még kii deákkorombóL Tanultam
róluk, hogy az ötödik világrész nemzetei kört ők
a legintelligensebbek. Testi, lelki kiválóságuk na
gvon meglepte azokat a fehér embereket, akik először rójuk találtak. Ezeket nem lehetett olyan
könnyen bolonddá tenai, mint a többi vadakat,
nera szaladtak szót ész nélkül, hanem megállták
a sarat virtusosan, azon az elvi alapon, hogy „ide
üss, ha mersz, az anyád .. I", amiben határozottan van vakuni magyar vonás. (Notabene: rendesen oda is ütöttek. A maoriknak is.)
Ignr>. hogy a hosszú disznót ők is megették, ha hozzájutottak — ilyen becéző neve van a
haonibál kulturában az emberhúsnak — de soha
se ették meg egymást Ebből az ember hajlandó
volna arra következtetni, hogy még se lehetnek
nekünk valami nagyon közeli rokonaink ezek a
maorik.
De erőt veszek az elfogultságon és mindenütt
szemügyre veszem a maori törzsfőnökök fotográfiáit. Megdöbbenten látom be, hogy azok részben
tiszta magyar arcok, eltekintve attól, hosv néme
lyilcbe csigavonalak és mennderek vanmk beleio.
toválva s kifestve kékre.
pirosra,
sárgára.
Kormánytanácsos,
kormányfőin nácso<
stb.) Egyikben Borbás
keresztapámat ismerem fel, másikban Beöthv Zsoltot, a har-

táridejét január 28-tól február 10-éig terjedő
idóben rendezi meg, amely

kedvezőbbnek és eredményesebb*
nek látszik a pesti terminusnál.
A szegedi kereskedők ennek az akciónak a
megrendezésénél egy pillanatra sem téveszthet
tik szem elől, hogy a pesti kereskedők mozgalma Szegedet fenyegeti a legsúlyosabban, mert
Szegedről mindössze három és negyedóra alatt
lehet felutazni Budapestre és sokakat megtéveszt egyesek ismert csalogatása,
amelyben
közvetlenül, vagy közvetve az útiköltség visz-i
sza térítését igérik.
A Délmagyarország több izben
rámutatott
már a nagyhangon bereklámozott fővárosi végi
eladások komolytalanságára, fővárosi nagyáru*
házak különböző szinü heteire, amelyek mindenre alkalmasak, csak arra nem, hogy a vidékről felránduló és szolid vásárlási alkal*
mákhoz szokott közönség ott megtalálja számítását. A szegedi kereskedők, miután sikeresen
akarnak szembeszállni a fővárosi leltári kiárusítás fenyegető veszedelmével, usyancsak a
reklám minden megengedhető eszközét veszik
igénybe. A legnagyobb nyilvánosság előtt,
ugyancsak hangosan propagálják a saját ki*
árusításukat és a hirdetéseikhez hiven csakugyan olcsó kiárusítást rendeznek. A szegedi
kereskedők tisztában vannak vele, hogy csak
ugy érnek célt, ha nagyon olcsón árusítanak és
ha bebizonyítják, hotfv

a szegedi leltári kiárusítások árai

A szegedi kereskedők védekeznek
a pesti leilári kiárusítások ellen
(A Délmagyarország munkatársától.) Részletesen ismertettük annak idején a tisztességtelen verseny ellen hozott törvény újszerű rendelkezéseit, amelyek a rengeteg visszaélésre;
alkalmat szolgáltató kiárusításokat évente 4
hétre korlátosa. Ezt a négy hetet is két rész
leiben vehetik rsak igénybe a kereskedők és
pedig a téli és nvári szezon végén. De még ez
a rövid időre szahott határidő is ahhoz a kor
látozáshoz van kötve, hogy egv-egy városban,
illetőleg egy-egy kamarai kerületbén
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tásaikat —, természetesen óriási előkészületeket tesznek az első kiárusitási kampányra és
mindent elkövetnek, hogy egyrészt felcsőditsék
a vidéki közönséget, másrészt hogy hirdetéseikkel, reklámjaikkal és nagystilben lefolytatandó
propagandájukkal
posta utóján való rendelésre csábítsak a vidéki vevőket.
Csak természetes, hogy a szegedi kereskedők
nem nézhetik tétlenül ezeket az ellenük, sőt
mondhatni exisztenciájuk ellen irányuló készülődéseket és a maguk részéről a pesti agitáció ellensúlyozására is a legmesszebbmenő
propagandát tervezik a szegedi leltári kiárusítás sikere érdekében. A szegedi kamara az öszszes körülmények figyelembevételével és az érdekelt kereskedők meghallgatása után ugy határozott, hogy a szegedi leltári kiárusítás ha-

olcsóbbak, mint a pestiek és hogy
reklámáron elsőrendű kifogástalan
árut adnak.

Ezzel elérik egyrészt azt, hogy elszoktatják vevőiket a Pesten való vásárlástól, másrészt csak*
ugyan túladnak tavalyi visszamaradt készletei*
ken. A szegedi kereskedő nem retten vissza at*
tói. hogy a visszamaradt árut olcsón, sőt esetleg ráfizetéssel adja, mert kárpótolja az elmaradt haszonért a nagyobb forgalom és az, hogy
módjában áll most már ugyancsak olcsóbb áron
u j modern árut beszerezni.
Nem tévesztik szem elől kereskedőink a kiárusítás alkalmával, hogy elsősorban idénycikket ajánlanak a közönségnek, hogy

a bevásárlás ne holt befektetés le*
ren, hanem hogy az elköltött
ízért azonnal használható dolgokat kapjon a vevő
és hogy a fővárosi kereskedőkhöz hasonlóan
nagy apparátussal, hatásos reklámmal kell
megszervezni a kiárusítást, hogy arról a közönség a legszélesebb körben szerezzen tudomást.
A közönség a nehéz gazdasági viszonyok között is szívesen fogja megragadni az alkalmat
az olcsó bevásárlásra és

nem fog Budapesten vásárolni, «13
azt látja, hogy Szegeden olcsóbban vásárolhat.

madikban Kossuth Lajost, a negyedikben Bánffy taszilö, ellenben az megnyugtat, hogy t ú r ű
Dezsőt, az ötödikben Trefort Ágostont. Hm, ez va- = tútúrű. Az, hogy a kaláka a világ málóban csodálatos. Akárkinek mutatom az arcokat, sik oldalán is megvan s hogy a kalácsnak merítő
mindenki azonnal megmondja, kicsodák, kivéve erényét, a csorpák-ot odalent k o r a p á -nak
persze Borbás keresztapámat, mert ő nem vitte hivják, inkább azt mutatja ugyan, hogy a tótok a
annyira, mint a maorik, sohase fényképezte le sen- régi jó világban Óceániában is eljártak drótozni,
ki, ugyan nem is engedte volna magát
de ez nem veszi el a kedvemet Ha azt olvasom,
Mivel nem akadékoskodni akarunk, hanem uj hogy a maori honfoglalást K u p e vezér vezette,
rokont találni, érjük be vele, hogy a maori ar- aki éppen olyan nagy kópé lehetett, mint K u p a
cok valóban magyar arcok s ne hozakodjunk elő vezér, megint visszatér a bizalmam. De igazán
azzal, hogy az én keresztapám feje egészen más kupán ütve csak akkor vagyok az igazságtól, mifej volt, mint a Kossuth Lajosé s Beöthy Zsolt épp-kor megtudom, hogy az antipódoknál is tűimén az
oly kevéssé formázta Bánffy Dezsőt, mint az Tre- adó az elegen: túlimén u.fismit csinál olyanfort Ágostont. Ilyen aprólékos szőrszálhasogatás- kor a maori nemzet? Persze hogy neki is a fene
sal nem sokra megyünk, inkább örüljünk annak, minden bizodalma szegénynek. Bészben mint egyhogy az Uxbond ur könyve szerint a maorik is is- szerű fene részben mint fania, fanoa, femerik a vitézkötés-t — kár, hogy nincs meg- ne! és fenuum. (Ez bizonyosan akikor, mikor
mondva, min, pedig ez igen fontos dolog a rokon- az uj adónegyed esedékes, pedig még a régi sincs
ság szempontjából — és keressük az igazságot a kifizetve.) Akinek ennyi fenéje van, azt gondolkonyelvben.
dás nélkül vállalom magyarnak. Azaz megálljunk
Aki nem az eszivel nyelvtudós, hanem csak a csak. A maorik, már az az egy-két maroknyi, aki
fülével, vagy a szemével, az meg Is találja. A ma- még megvan belőlük, Uj-Zélandon laknak. Az pegyar haza maoriul hawa, a falu = falea, az dig a szocializmus minta állama. Ajaj, ugy tessék
e s ő = e re, a táj = t a i, a tutaj — tutotai venni, ho<íy egy szót se szóltam.
és igék, melléknevek, főnevek, kötőszók, ragok
*
szálaival meg lehet alapozni a rokonságot, — ha
kicsire nem néz az ember. Például bak, ez maoNo gyerünk azokkal a m u n d á k -kai ott Indiáriul p u a k a. Hát persze, hiszen van bak-pulyka ban, azok közelebb is vannak egy kicsit Kinyitom
is A v a k a r ige, az w a r u - w a r u . Ez is minaz egyeztető szótárt és olvasom, hogy a magyarul
svárt megfelel ecyjná$nak. mihelyst nem talpat
finom, az mundául f i n a. Nem attól tartok, hogy
vik-rn'-k, hanem vart Hát a m a r a-m a r a mi ez inkább kitűnő barátom, Schmidt Henrik szak'ehet! Az bizony dupla marha, vagy is ..nagy mar- mája, mert inkább indogermán egyezés, mint maha", — „great person", hogy valami félreértés ne gyar. No de itt olyan óriási szótömeg van, hogy
legyen belőle. Az ugyan egy kicsit zavarba ejt a reggelig lehet hasonlítgatni. Ehoi ni: bari =
rokonság tekintetében, hogy a tiszta maoriul burgonya. Hiába holtig tana; az emter. Én
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A vasul nem adoll engedélyt a vasuli vonal keres/levéséhez
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
város az idén a szükségmunkát — mint ismeretes — az úgynevezett exporlrakodó feltöl'ése köré szervezte meg. Az első munkásosztagokat ehez a munkához
osztották be és a
munkások a mérnöki hivatal terve
szerint
megkezdték a töltési munka előkészítését, ami
abból állott, hogy iparvágányokat fektettek !e
az
exportrakodó és a kubikolásra
kijelölt
földbánya között. Eredetileg ugy volt, hogy az
előkészítő munkálatok befejezése után egyszerre többszáz
munkanélkülit
állítanak a
földhordáshoz munkába, mely hónapokig iartó kereseti lehetőséget biztosított volna jelentékeny munkástömegek számára.
Hetekkel ezelőtt megakadt a munka, az in-

ségmunkások nem dolgozhatnak, mert a Máv.
nem
adta meg
az engedélyt vasúti vonalának keresztezéséhez. A föld szállításához szükséges iparvágányokat ugyanis át kellene vezetni a vasút vi nalán, amihez azonban a vasutigazgatóság előzetes engedélye szükséges. A
tárgyalások megindultak az üzletigazgatóság
és a város között, megtartották a mütanrendőri bejárást, azonban eredménytelenül, mert
a vasút nem adta meg az engedélyt A munVa
megakadt és ha a városnak nom sikerül r.z
engedélyt megszereznie, akker az idén aligha
feiezhetik be az exportrakodó
feltöltését.
Itt emiitjük meg, hogy 16-ára a népjóléti
ügyosztály behívja a szellemi
inséqmunkásck
következő
csoportját.

Hétfőn megkezdődik
a munka
a felsővárosi
cipőgyárban
(A Délmagyarország munkatársától.) A felsővárosi cipőgyárban hétfőtől kezdve hozzákezdenek a munkához. Egvelőre Budapestről
1000 pár cipőre kapott megrendelést a gyár, dp
kilátás van arra, hogy a vidékről nagyobb
megrendelés érkezik. A gyárban kijelentették
hogy tekintet nélkül a közelmúlt eseménveire.
azokat az iparosokat, akik huzamosabb idő óta
a gyárban dolgoztak, továbbra is alkalmazni
fogiák. A szövetkezetnél érdekelt 36 résziegvtulajdonos iparos nagyrésze már is munkába
állt. A jövő héten előreláthatólag 100—120

munkásnak lesz m u n k á j a a cipőgyárban.
A kisiparosok egvelőre várakozó álláspontra helyezkedtek. Tekintettel súlyos helyzetükre vállalnak munkát a gvárban. de jogukat
fenntart iák az IOKSz-vel szemben.
Az ingóságok végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvet a költségek bírói megállapítása céljából most nyújtotta be vitéz dr. S z en t a n n a y
Félix bírósági végrehajtó, a bírósághoz. A foglalásról szóló jegvzőkönvv 521 »éleit tartalmaz,
az ingóságok foglalásának végösszege 80.102
pengő.
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A város helyzeíe
egyelőre nem blzlaíó",
99 1

mondotta jelentésében Tarnay alispán

Harc a szegedi paprikáéit
Megdöbbenés és aggodalom előz« meg a paprikaszaktanács hélíői
ülését
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Előrerelátható volt. hogv a szegcdi gazdák körében
nagy megdöbbenést és aggodalmat kelt az a
javaslat
amely hétfőn kerül a földmívelés
ügyi minisztériumba összehívott paprikaszaktanácsi ülés elé és amely a Magyarországon
termelt paprika egysén*s elnevezésére, tehát a
Szegeden termel* világhírű „szegedi panrika"
külön elnevezésének megszüntetésére vonatkozik. A nyugtai 0 nságnak már hangot is adóit a
Szegedi
Gazdasási BpesüTet 1<üldöt'<:é<jfc.

mindig azt hittem, hogy a krumplit Amerika adta
Európának — előlegül a zsirunkra — még pedig
nekünk magyaroknak B o u r g o g n e - o n keresztül
S lám, már a Gangesz partján együtt ettük a hindukkal. Gyerünk tovább. A n h a t. ez az ős mundaszó alakra is. értelemre is egyezik a magyar őnhit-tel Az ám, csakhogy ezt a magyar szót éppen
most száz éve csinálta Döbrentei Gábor, mert ugv
nem tetszett neki, ahogy a régi ma/rvarok mondták: magahitt. No de végre itt van valami, aminek, nem lehet ellene ve'ni semmit. A r a m in =
a r r a m e n ő . Ez már döfi Most már legalább
azt Is tudjuk, hogy az Á r m i n merriil jött.
Most már nem is kutakszom tovább, csak mée
azrt nézem meg, ha már ennyit bajoskodtam velük
ki fiai-csikai is azok a munda-testvérek Mert biz
én eddig sohase hallottam róluk Nem csoda, roppant szerénv néoek. nagvon elhuinak még a lexikonban is. M u n d a - n y e l v e k 1. K o l - n y e l vek. K o l - n v e l v e k 1. M o n o n a m i - n v e l v e k Lássa a hólyagos — himlő Flég nekem az
a pár sor, amit a mundák történetéről tudok Mig
áriák nem voltak a világon, addig ők voltak az
urak Indiában De ahogv az áriák betették közéjük a lábukat, rögtön páriákká váltak s már rég
nem is tudnak mundául, csak hinduul.
Ha igy áll a bál. semmi közünk hozzájuk. Eléggé páriákká tettek már minket az európai árják,
azért nem kell ázsiába mennünk.
Hanem valami kezd előttem derengeni. Ha előkelő diplomatáink ilyeneket produkálnak nyelvészetben, hogyne csinálnának akkor annyi maoriságot és mundaságot a diplomáciában!

amely Hunyady-Vass
Gergely elnök vezetésével szombaton délelőtt ielent meg dr, Pálfy
József polgármesterhelyettesnél.
A küldöttség a gazdasági egyesület több
kérését tolmácsolta, ezek között a legfontosabb
kétségtelenül az volt, hogy a város hatórása
föltétlenül képviseltesse magát a paprikatanács
ülésén és ott kövessen el mindent, hogy a lehetetlen terv meg ne valósulhasson.
A polgármesterhelyettes
válaszában kijelentette, hogy személyesen utazik Budapestre a területre husz éves bérleti szerződést.
Ígéretet kapott tőle, hogy szintén megjelenik a
szaktanácsi ülésen, ahol teljes erejével a sze
gedi érdekek védelmére kel. Elmondotta a
nolgármesterhelyettes, hogy kívánságára részt
vesz az ülésen Körmendy Mátyás országgyűlési képviselő is.
A küldöttség ezután előadta az egyesület
további kérelmeit
Az egyesület négv hold
földet bérel a dohánygyár melletti ttrületen és
most az a kivánsága. hogy a város kössön erre a t rületre f u s z éves
bérleti szerződést,
mert értékesebb
beruházásokra
készül az
egyesület. Elmondották, hogy az egyesület
állandó bnrmintnki"Wtási
s^retne
szervezni
és erre a célra megfelelő üzlethelyiségre lenne
szüksége. Kívánsága az. hogy a város valamelyik bérházában engedjen át erre a 'élra bérmentesen egy üzlethelyiséget.
A polgármesterhelvettes kijelentette, hogy a
dohánvgvári terület bérleti idejének
meghosszabbítását nem iavasolhatia. mivel erre a
területre városfejlesztési célokból szüksége lehet a városnak, ellenben készségesen ad béTbe más helyen megfelelő területet az egyesületnek. Az állandó bonniüi • ••••'i'.állítását szükségesnek tartja, támogatja is.
de ingyenes helyiséget elvi okok miatt nem
adhat, valami mérsékelt bért kell az egyesületnek vállalnia.

Figyelem!
Zefír és ber >ner 'esrfinorrmbb 17 1 h lllér
amig a készlet tart
T i s z a

Püspökbazár (Szap- •
panüzlet meilett) |

'A

Délmagyarország

makói

tudósiójától.

Csanád vármegye
közigazgatási
bizottsága
szombaton ülést tartott. Tarnay alispán jelentésében többek között foglalkozott Makó helyzetével és részletesen tárgyalta a városnál életbeléptetett takarékossági intézkedéseket.
— A városnál a tisztviselői és alkalmazotti
létszám nem volt túlméretezett — mondotta
—, a romlás oka nem is ebben keresendő,
inkább abban, h igy a kezelő ós segédszemélyzet kiválasztásának módját a 40 évvel ezelőtt hozott törvény a képviselőtestület választására bizta, amelyet a képviselőtestület nem
oldhat meg helyesen. Már pedig, hogy az adminisztráció
zökkenő nélküli legyen, ahoz
szükséges, hogy a kezelő személyzet elsőrendű
tegyen. A varos helyzete
Különben
egyelőre
nem biztató. A polgárság vagyoni helyzetében beállott nagyfoKU megcsappanó?, az értékek veszendőbe menése az igazi veszedelem.
Amíg ezen a téren javulás nem mutatk rak,
nem lehet remény a városi háztartás terhe,nek könnyítésére.

A második filharmonikus hangverseny a Belvárosi Moziban 14-én, vasárnap pontosan 11 órakor kezdődik.
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Budapesttel egy időben
A legújabb magyar film:

F ő s z e r e p l ö k : R ó z s a h e g y i ÜékimAű,

I

eta, Rubinsíein Erna és Szőke SzaVóll |
HaaxniH 6« használatlan
m a g y a r

b é l y e g e t
röpült l*v»le(tat szállít Király Rudolf V. Újpesti rakpart 3/b, Budapest
TOS* EL*D,

1934 január 14.

Porosz szén és koksz

•SZa vetekszik a 7000 kaloriás koksz sodó Pécsi tolás brikett.
2i Kapható p é c s i H O s z t t i t e i e n s n , I r ü r ü u . 4 - 6 . T e l e i o n 2 8 - 0 2 .

egyesületi intézkedés, hanem például hályog is
Orvosok ÉS receptek
elkezdi homályosítani.
az Újságírók Szanatórium Egye- Orvosi körökben is megütközést keltett a szegyógyszerészekhez intézett körlevél. A dosületének szegedi osztályánál Í;edi
og ugy néz ki, mjntha a többi orvos nem kel(A Délmagyarország munkatársától.) Valamennyire már ismeretesek a közönség előtt
azok az áldatlan állapotok, amelyek az Újságírók Szanatórium Egyesületében egyre jobban
el terpeszkednek. A szegedi osztály felallitása
újságíró körökben annak idején általános megelégedést és várakozást keltett. Az volt a vélemény, hogy azzal a helyzettel szemben, amelyben az újságírók a Társadalombiztosítóban
voltak, a szanatóriumegyesületi tagság lényees javulást fog hozni. Ennek a javulásnak
osszu éveken át mutatkozó szlmptomáiról
most nem beszélünk. Elmondjuk azonban,
hogy a szegedi osztálynak 1933-ban deficitje
volt. Ez a deficit, képzeljék, hétszáz pengőre
is fölemelkedett (az egész egvesület vesztesége
1931-ben 7125.30, 1932-ben 6087.30 pengő volt)
s ennek a hatalmas deficitnek az eltüntetésére
az egyesület nagyhatalmú igazgatója nem talált más módot, mint azl, hogy

f

a szegedi osztályt beszünteti.
A szegedi oszlály deficitjének az eltüntetésével
azonban még valaki foglalkozott, ez a valaki
szegedi funkcionárius és a deficit eltüntetésének egészen más módját próbálja érvényesíteni. líogy milyet, az kitűnik a következő körlevélből, "amely a szegedi gyógyszertárakhoz
érkezett:
Újságírók Szanatórium Egyesülete
Budapest, VIII. Eszterházv u. 4
Telefon: József 420—26.
Budapest, 1934 január 3.
Nagyságos
gyógyszerész urnák
Szeged.
Tiszteieltel értesítem, hogy a mai naptól
kezdve a zöld vénvek érvénytelenek, az
egyesület terhére kizárólag dr. Feuer Egon
orvos ur jogosult gyógyszereket rendelni.
Idegen orvos által 1934 január 10-ike
után irt vénvek, valamint n zöld vények
értékét az Egyesület nem téríti meg.
A kizárólagos érvényű, valamint az érvénytelen vénylapok mintáit egyidejűleg
mellékelem.
Tisztelettel
Wallikovszky s. k.
igazgató.
Arról, hogy mit ért a körlevél idegen orvos
által kiállított vény alatt, egyelőre szintén nem
beszélünk. Az alapszabály tizennegyedik paragrafusa szerint „gyógyszereket az egyesület terhére kizárólag az egvesiilet orvosai, szakorvosai rendelhetnek." A háziorvos, ugvanesak
a tizenegyedik paragrafus szerint, szintén rendelhet. Azok a receptek, amelyeken a háziorvos rendel, a zöld receptek s az ilven recepteken rendelt gvógvszerek árának tizenöt százalékát a beteg fizeti.
Amikor a Szanatórium Egyesület szegedi
osztálya megalakult, akkor a legkiválóbb szakorvosok névsorát közölték a tagokkal. Egy.
legföljebb két évi működés után egyik-másik
ilyen szakorvosról kisütötték, hogy az egyesület némely tagjánál nem mint szanatóriumi orvos (pedig el volt könyvelve szanatóriumi orvosnak), hanem mint háziorvos funkcionál s
eron az alapon zöld recept írására szorították,
olyan recept írására, amelynél minden gyógyszer árának tizenöt százalékát köteles a beteg
msgfizetni. Most,

az aIopsz»l>AIy világos rendelkezéseinek megsértésével
tel jesen hatályon kivűl helyezik a zöld receptekét s az egyesület minden betegét Feuer Egonhoz
utalják. Á legkiválóbb és legnevesebb szakorvosok helyett tehát a Szanatórium Egyesület
egész szegedi osztályában egy orvos. A rendelő
orvos. Szerencsére, a helyzet élét jó viccekkel
próbálják tompítani s most makkegészséges
' iberek kíváncsian várják, mi lesz azzal a
beteggel, aki középfülgyulladást, gyomorfekélyt, esetleg vakbélgyulladást kap, vagy akiuek a tiszta látását nemcsak bölcs szanatórium-

lő gonddal egveztette volna össze a beteg, az
egyesület s az orvosi etika parancsait. A feltevesnek a legnagyobb jogosultsága van, hiszen

ha a föbbí orvos rendelése ellen
nem merttlt volna tel kifogás,

nem lett volna szükséges drákói sztriorii5*qu körlevélben
közölni a gyógyszerészekkel,
hogv ezentúl csak egy orvos
rendelhet a Szanatórium Egyesület terhére.
A Szanatórium Egyesület szegedi osztályában kavargó betyár kedvességü eseményeknek
a folytatásuk, sőt a végük is kedves lehet. Esetleg azonhan tüzet is fognak vetni.

Lakáskatasztert állítanak össze
értekezlet a tafarozási adókedvezményekről
rülbelül 2100. S e b e s t y é n Endre építész ki(A Délmagyarország munkatársától.) A szemutatta, hogy a háztulajdonosok tévesen látedi kereskedelmi és iparkamara nemrégen
ják a helyzetet. Tagadhatatlan, hogy sok az
apta meg azt a kormányrendeletet, amely a
üres lakás Szegeden, ennek azonban nem a
tataroztató háztulajdonosok számára jelentélakásbőség az oka, hanem az, hogy igen sok az
keny adókedvezményt biztosit. A rendelet szeósdi. primitív, egészségtelen lakás. Modern, kirint azok a háztulajdonosok, akik modernizálfogástalanul felszerelt lakás sohasem maradt
tatják, tataroztatják házaikat, a tatarozási
bérlő nélkül. A háztulajdonosok tehát saját érköltségek hatvan százalékát visszakapják adódekükben tennék, ha sürgősen tataroztatnák
kedvezmény cimén, még pedig olyan formában, hogy ezt az összeget három, vagy né^v házaikat, modernizálnák a lakásaikat, mert
ebben az esetben bizonyosra vehető, hogy a laéven kersztül megfelelő részletekben betudjak
kásokat értékesíteni tudják.
adótartozásaikba. A kamara azért kapta meg a
Elhatározták, hogv a kamara előterjesztést
rendeletet, hogy az abban biztosított rendkívüli
tesz a város hatóságához a Inkáskataszter mikedvezményekre hivja fel a háztulajdonosok
előbbi felállítására. A kataszterben nyilvánfigyelmét és kövessen el mindent, hogy a kedtarthatná a hatóság a város területén levő
vezmény minél nagvobb mértékben elősegítse
a tatarozási munkálatok megindítását. A ka- egészségtelen, ósdi lakásokat, előzetesen azonban pontosan meg kellene állapítani, hogy az
mara értekezletre hivta meg a szegedi háztulajüres lakások miért nem találtak lakóra, mi a
donosok képviselőit és az iparhatóság vezetőhibájuk, a fogyatékosságuk és milyen módon
jét, dr. K a t o n a István tb. tanácsnokot. A
megbeszélésen részletesen ismertették a kor- lehetne modernizálni, rendbehozni azokat.
Értesülésünk szerint rövidesen megkezdik a
mányrendeletet.
A háztulajdonosok kijelentették, hogv Sze- 1 lakáskataszter összeállítását. Az előkészítő és
geden azért nem lehet nagyobb eredménye a I adatgyüitő munkát a város a szellemi inségmozgalomnak, mert igen sok az üres lakás, kö- I munkásokkal végezteti el.
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AZADO
Január 31-iq kell kérni az ötéves
részletfizetési kedvezményi
ismeretes, hogy ötéves részletfizetési kedvezményt eongeaélyeznek az adóhátralékok befizetésére. Ennek a rendeletnek a végrehajtási
utasítása a Budaj>esti Közlöny január 10-i számában jelent meg. Eszerint azok az adózók,
akiknek 1933. évi helyesbített előírása 250 pengőt meg nem halad, az év végével fennálló hátralékukat minden külön kérés nélkül öt éves
részletben fizethetik meg, mégis oly megszorítással, hogy a hátralék törlesztésére legalább a
folyó előírás 25 százalékának megfelelő összeget kell fordítani. Az ötéves részletet tehát csak
az veheti igénybe, akinek a hátraléka meghaladja a folyó előírás összegét. Az illetékes hatóságok kötelesek hivatalból megállapítani a
kedvezményre jogosultakat s írásban közölni
velük a havonta fizetendő részletek összegét. A
részletek fizethetők havonta, vagy negyedévenként. A negyedévi részleteket legkésőbb február, május, augusztus és november 15. napjáig
kell befizetni.
Azok az adózók, akiknek 1933. évi előirása
250 pengőt meghaladt, nem részesülnek hivatalból kedvezményben. Ezért akinek kétsége
van aziránt, hogy előirása 250 pengőt meghaladt-e, vagy sem, legkésőbb e hó végéig feltétlen érdeklődje meg a városi adóhivatalnál. A
hivatalból kedvezményben nem részesült adózók, vagyis akiknek 1933. évi előirása 250 pengőt meghaladt, január 31-ig részletesen indokolt kérvényt kötelesek beadni a városi adóhivatalokba. A kérvény, ha a hátralék összege
500 pengőn alul van, bélyegmentes. azon felül
két pengő okmánvbélveggel kell ellátni. A felesleges bajok elkerülése céljából, ha kétség
van a hátralék ösezege tekintetében, célszerű
ezt is megérdeklődni, mielőtt a kérvényt beadja valaki.
Akinek 250 nengőt meg nem haladó, előírás
nélküli, hátraléka áll fönn, az hátralékát öt év
alatt kamatmentesen törlesztheti és pedig olyformán, hogy minden évben annak egyötödré-

szét fizetheti be. Ha az előirás nélküli hátralék"
250 pengőt meghalad, ép ugy kell kérvényezni
a részletfizetési kedvezményt, mint azt előbb
emiitettük.
A részletek fizetésének esedékessége már január hónapban beállott s ennek elmulasztása-*
ra nem szolgál indokul, hogy a végzést még
nem kézbesítették az adózónak, mert az 1933.
évi előírást bárki kiszámíthatja és ennek alapján hozzávetőleges fizetést is teljesíthet

Adónantár
Február 10, 15: Havi 48—240 pengő átalányig
a forgalmi adó najwnkénti lerovása.
Február 10.15: Havi 48—240 pengő átalányig
a forgalmi adó egyhatod részének lerovása bélyegekben.
Február 15: Egységes adók I. negyedévi
részletének befizetése. Illetékegyenérték I. negyedévi részletének befizetése. ínség járulék
harmadik részlete befizetendő. Fényűzési adó
lefizetése. 240 pengőt meghaladó forgalmi adó
átalány befizetese. Közúti adó befizetése I . negvedre.

Heslévő rádió
készülékét

becseréli vasry átalakít ja és szelektívvé teszi a legkedvezőbb feltételek mel ett
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rAdió és villamossági vállalata
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Szenzációs mim
o faríós onűolálás

terén!

Villamossá? nélküli Készülék nélküli Huzalok nélküli Festett és szőkitett hajat kizáró
CHaoff eljárással tökéletesen tartósan ondolál.

„ D A M E " női todrászterem
K á l l a y Albert ucca 4. szám
(Voit Varga vaskereskedés helyén.)
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A rendőrség keresi
az Jlsrária Rt. kasszafuróit
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Beszámolt a Délmagyarország arról a kasszafurásrói, amelyet ptnteken
virradó éjs akán
követtek el ismeretlen tettesek az Agrária Rt.
Széchenyi-reri irodájában.
A betörők tueltúrtak a páncélszekrényt, ahonnan ¿150 pengő
készpénzt vittek magukkal. A helyszinen semmiféle áruló nyomot nem hagytak, valószínűleg keztyüben dolgoztak. A rendőrségnek
mégis sikerült támpontot találnia
amelynek
segítségével remélik, hogv elfoghatja a vakmerő kasszafurókat. Megállapították
hogy -a.
a kasszafurás hajszálnyira
eqyezik a legutóbb
Halason történt nagyszabású
kasszafurásho
A tettesek ott is az alsó ajtótábla Kimetszése
után hatoltak be a helyiségbe és ott is ugyanilyen módon szétroncsolták a kasszát. A ayomozás folyik.

m izzólámpa»

f o g a d i o n

el-

Öngyilkossági kisérlet
világitógázzal
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szombaton reggel a Valéria-tér 10. szám alatti házba
hívták a mentőket. A ház egyik lakásában
világitóqázzal
öngyilkosságot
kísérelt m>-g
Higye Erzsébet 27 éves cselédlány.
Az öngyilkossági kísérletet a iány
valószínűleg
lefekvés után követte e4. mégpedig olyan módon, hogy kinyitotta a gázcsapot, az.án lefeküdt és igy várta a halált. Reggel felfed ezt >k
tettét, a lány még élit, amikor rátaláltak. A
mentők beszállították a belgyógyászati klinikára. Állapota SMIVÍW, reménytelen.
A lá.iv
beszállítása óta egy percre sem tért maIrta Zolnai Béla
gához, kihallgatni nem lehetett
Búcsúlevelet
sem hagyott hátra és igy egyelőre nem tud
v o l t . . . Igy aztán beigazolódik az a vád, amiA Szellemi Együttműködés Nemzetközi Szöják, hogy miért akart megválni az élettől
vel különösen francia részről illetnek bennünvetsége (Fédération
Internationale
des Unions
ket, hogy — mint a németek — túlságosan
Intellectuelles), amely nem tévesztendő össze
egyetemiek (universitaire)
vagyunk, Akadéa Népszövetség Coopération Intellectuelle bimiánk is „tudományos", nem irodalmi. Pedig
zottságával, sem a Coudenhove-Calergi-ié\e
a szellemi veeztő szerep — mint m a FranciaPáneurópa-mozgaloanmal és amelynek csupán
országban — az Írókat illetné, jogosan, nálunk
Purfesz professzor előadása
az a célja, hogv nz egve*. <
•¡ ' !
i s . . . Ha íróink egy kicsit európaiabbak volnámás9al szellemi érintkezésbe hozza, az idén
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Az
nak; amilyenek voltak Bessenyei, Kazinczy,
Budapesten
tartotta
kongresszusát.
Bécs,
Heilákolánkivüli Népmüvtíési Bizottság egészségdelberg, Barcelona, Krakkó, Zürich után alkal- Eötvös idejében.
ügyi előadássorozatot rendez. Szombaton este
ma volt egy körülbelül 80 tagu európai társaA Fédération, amelynek
irótagjai
között
dr. Purjesz Béla egyetemi tanár nagyszámú
ságnak hozzánk is eljönni, miután az előző
olyan nevek szerepelnek, mint Paul
Valéiy,
közönség előtt tartott előadást a vegytani inmegismerkedhettek
a
Thomas Mann, Franz Werfel, Luigi
Pirintézet termében. Olyan sokan jelentek rne;; kongresszusokon már
magyar arisztokrácia és szellemi élet képvise- dello — idei kongresszusán mintha iejött. volaz előadáson, hogy közel százan a folyosókon
lőivel és a szövetség folyóiratából — az Eurona esztétikai és kulturfilozófiai elefántcaouthallgatták végig az előadást. A rendkívül nagv
päische
Revuebői
—
a
magyar
problémának
tornyából,
hogy egy aktuális, sőt napipolitikai
érdeklődésre való tekintettel a ¡övő héttől
probléma körül szólaltasson meg
»lőadókat
kezdve az előadásokat
a
bölcsészeti kar európai vonatkozásairól is értesülhettek . . .
és vitázókat. A régebbi, eszményi körben mozBudapest ezúttal nem az etető-itató banketnagy előadótermében rendezik meg.
gó tárgyak helyett (például: „a kultura vultek sorozatával, zsúfolt kirándulási és városnéDr. Purjesz Béla
.,A vérkeringés' szervek
zési programokkal várta a külföldieket. A téli garizálása") a mostani téma volt: Európa haegészségtana, a vérkeringés betegségei és zz
gyomány és forradalom között és az -^adásoemberi életkor" címen tartotta meg eőadását. idő serai volt alkp.'mas erre, de magához az
összejövetel exkluzív és spirituális jellegéhez kat igen szerencsés tervvel ugy állították öszAzzal kezdte a professzor, hogy a szív műkösze, hogy minden oldalról megvilágítsák
az
dése hasonlatos a motorokéhoz. A szívverés sem illett volna, ha ilyen dolgokon van a hangélettel-terhes problémát: a világkép, a tudosúly. És mégis: a kongresszus külsőségei semtempójáit az életkor és a test nagysága befolyámány, az élet, a művészet (Herkler A n i u ) , a
lyásolja, de a szabálytalan szívműködés még miben sem maradtak hátra az előzőek mellett.
gazdaság és végül a politika (Bethlen
István
Az
ismerkedési
estély
Zichy
Rafalné
grófnőnél,
nem jelenti azt, hogy
egészségét
illetően
gróf) szempontjából.
rossz gondolatokkal legyen eltelve az emb°r. aki várbeli palotája antik termeit bocsátotta
*
a vendégsereg rendelkezésére; az egyetem imáSzabálytalanul működő szívvel is el lehet élni
ját
megtöltő
előkelő közönség;
a
díszAmi az összes előadásokból és felszólalásokhosszú évtizedekig. Azelőtt az átlagos <'mheri
előadás
az
operában;
a kormány
foból kimutatkozott és ami a kongresszusn ílc
életkor — mondotta a professzor — 30 évig
káprázatos különös érdekességet adott az előzők után: ép
terjedt, most a férfinél 50, a nőnél 53 ts félév. gadóestélye a belügyminisztérium
nagytermében és szalonjaiban, ahol jelenvoltak
pen ez az éleközetlség volt. A forradalmak ra Az általános felfogás az, hogy aki mértéklefőhercegek, miniszterek és diplomaták, uniforalitása m a már a régi világ összes R i p ?an
tesen él. meghosszabbítja
az életét. De egyálmisok é9 dekorációk, csillárok és tükrök, esWinkléit felébresztette. Az egésr: kongresszus
talán nem szabály az, hogy csak a
rértéklttélyi ruhák és szines huszárok ragyogó kavaiannak a ténynek hatása ailaitt állott, hogy a
tesséa hosszabbítja
meg az életet, mert olyan
gásában; az államfő megjelenése az utolsó elő- forradalom nem valami kivételes jelenség az
példát is látunk, hogy azok az emberek is
hosszú életűek voltak, akik mérték nélkül éltek. adási napon, amelyet a volt miniszterelnök, emberiség életében, hanem állandóan ielenvaló
Bethlen I9tván gróf felolvaása és a oublkum
lehetőság, az evolúciónak épugy „legitim" forAzzal fejezte be Purjesz professzor tiagy fiösszetétele politikai eseménnyé avatott; Teleki
mája, mint a konszolidációs állapot lassú fejgyelemmel kiöért előadását, hogy az ükohol
Pál g'óf személye a kongresszus elnöki tisztél ő d é s é i . . . Ennek a súlyos igazságnak felisés a dohány, valamint
a kávéfélék
túlságos
ben, a másik volt miniszterelnöké, aki minmerése, mint valami nehéz atmoszféra
olt
élvezete bizonyos elváltozást
idéz "lő az érrendszerben, de az emberi életkorra tu'ságos den nyelven és minden helyzetben a szelle- kellett hogy lebegjen a januári kongresszus lemesség és tudósság legfinomabbb szintézisét
lett is. Mert az a generáció, amely a Féd-jrabefolyással m A g sincsenek ezek a szerek.
produkálta; a délutáni viták elnökei — Branticn-t alapította, egészen más eszmények és
denstein Béla báró es Thienemann Tivadar —, normák között légkörben
nőtt fei. N^m isakik tanúságot tettek róla, hogy Magya^r>r«izámerte a háborút és a forradalmakat az érdégon a legklasszikusabb német filozófiai kultura
mennyire otthonos; és végül a záróvacsora a
Hungáriában: mindez a legjobb benyomásokat
és a legszebb emlékeket kelthette a kongreszeredeti
akik megvárták a Muskátliszus résztvevőiben. Magyarországról elsősorban
svájci
gyártmányú
az egyetemek képviseltették magukat, különökézimunkabolt
gyapjufonaln ő i és iérii
Karórák
sen a pécsi egyelem, amely nemcsak relative,
akcióját.
I g y m o s t 18 f i l hanem abszolút számban is a legtöbb rérr*crom
é * aran-vból
nrücts'ós
l
é
r
é
r
t
v
e
s
z
i k meg u g y a n a z t
vevőt
szolgáltatta...
Amit
sajnálni
lehet:
az
ss-erJtezeitel.
a
lenrnoirók távolmaradása. Minthu a • <zétkezi ,zc'd e r n a b b minták
w.
a z e f i r és b e r l i n e r f o n a l a t ,
lemi együttműködés nem érdekelné őket és
a m i é r t e d d i g 24 f i l l é r t a d mintha az arisztokrácia semmi
kapcsolatot
t a k k i . K á r á s z u c c a 3 . szám
nem tartana fenn velük. Valamikor máskép
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kes, de vadregényes és valószínűtlen jlvasmanyok közé sorclita. Minden állandónak és örökérvényűnek látszott ez előtt a generáció előtt;
az államforma, a gazdasági heivzet, az egész
világkép. Arra is uevelték, hogy hjgyjen a
magántulajdon szentségéhen, a hosszú lejárain
kölcsönök és élet biztositások kockázat-mentesssegében,
az egyéni szabadságjogok sza
zodos bástyáiban, a gyermekversikék-megénekelte sajtószabadságában, a büntetőio« változhatatlan elveiben, a népfölségen alapuló demokráciában, a
szabadverseny mindenható
erejében és magában a Haladásban, amelyet
épen a világrend állandósága biztosit. Aztán jött a háború és bebizonvosodott, hogy az
egyén nem örmagáért, hanem a közért van
milliók az Állaim miatt. Az emberiség szétömlő, anarchikus massza, ha nem kénvszerit?
regulákba — az egyénnél magasabb célok érdekében — egy erős, központi
hatalom A
kezdődő államszocializmus aztán országoka*
átformált és megértük azt is, hogy ma — a
„nemzetközinek" induló etatizmus és iöm**gdiktatura korszakában — erősebb a naciona lizmus, mint valaha is álmodni lehetett a liberalizmus idején. Közben pedig minden ösz
Izeomlott aimihen szilárdan hittünk. Ami tiz
évvel ezelőtt bűn volt és börtönt crdemlő fiíoíófia, ma erénynek számit ;s állami lobogó
kon diszeleg. Még a pszichofizikai világ harmóniájának éltető
illúziója is összeomloM.
Hol vannak
a fizikai és kémiai világ örök
érvényű törvényei a mai .,relatív" és atomon-tuH
természet-szemléletben! Fizika es
kémia eggyé olvadnak és a lenézett alch'misták álma vaJósággá -'ált: az elemek átalakulnak, sót maga az anyag sem anyag már.
hanem energiák sűrűsödése. Ez pedig megdönti az anyag tehetetlenségéinek ré«i elvét,
amire filozófiák és a praemotio physica theo
lógiája épültek. Minden él, a holt anyag is —
törvényeivel
együtt — örök ntalakiuáso tn
van és ami létezik, aiz mozog... Ez az uj monizmus, amely a sivár materializmus helyébe
a pán-spiritualizmust, a lélek világegyeteméi
állítja: maga a legnagvobb forradalom, amin
az emberiség keresztülment.
Igaz, hogy ez a forrad aom nem kiván vért,
Sem anyagi áldozatot A kongresszust neon is
ez a nagy átalakulás érdekelte, hanem konkrétabb dolgok és az a két előadás, amely a
tudomány (Poirier algiri professzor") és a művészetek (Hekler Antal) forradalmával fogV
kozott: csupán „akadémikus" érdeklődést vá.thatolt ki és a régi liberalizmus szemléleté /-1
nem is került ellentétbe.
Az ellentétek Haris Freyer lipcse' profess/>r
előadása (Tradition und Revolution ím \W bild) és néhány német fölszólaló körül r >bbimtak ki. A németek önmagukat analizálták,
magyarázták és propagálták, kissé ködös nyelven, amire ráduplázott egy tüzesszemü bolgár fölsz-ólaló, atk enyhe mosoly g'i l váltó't
ki azzal a romantikus tézisével, hogy a bol
<?ár fölszólaló, aki enyhe mosolygást váltott
sa és a néplélek emanációja voll... „Uj eni
bor" születik Németországban és n torrada'mi
aJctivizmus teremtő korszakát éljük — prédikálta a renaissance-filozófia szavaival, de kevesebb dinamikus erővel Freyer is, a hitlű
rizmus nemzeti pedagógusa. Á kedélyeke? aztán alaposan
lehűtötte Edmond
Vermeit
strassburgi germanista j>rofesszornak fölszólalása, aki, a német lélek meglepő <smeretéve.,
éles iudiciummal és a franciákra jellemző
logikai fölépítésben mutatott rá a kétfée for
radalom lényegere: egyfelől az aoRol-írancia
forradalomra, amely fölszabadította az egyént
másfelől az olasz-német átalakulásra, amejy
a tömegeket szabadítja föl az egyén elnvomá
sára. Persze erre a németek joggal mondha:
ták, hogy az ő forradalmuk nem o.ás, csak
— egy előző forradalom ledöntésén keresz'űl
— visszatérés a német nép „igazi" hagvományaihoz és lényegihez. De ez az értelmezi s.
maga is dokumentálja, hogy a fogalmak mi
lyen kavarodásának korszakát éljük, ivonzei
vativ ragaszkodás a forradalom-teremtet»e ha
gyományokhoz az egyik oldalon:
tehát a
iorradaínm azonosulása a nemzeti lényeggé.

Lajos
Diiiaían

köru<

44. sx.

bemutalás.

A Rajna másik part ián: véres és erőszakos lorradalmi átalakulás, bogy elérhető legyen a
forradalommentes, konzervatív nemzeti réteg..
*
A vita maradandó benyomást tett a jelenvoltakra. Nem megoldásokról, határozatokról
vult ilt szó, hanem a problémák fölvetéséről.
És a kongresszus hozzá is nvult a szellemileg
ós politikailag legizgatóbb problémákhoz, de
azzal a selyemkeztyüs kézzel, amely ezt a
disztingvált társaságot mindig jellemezte. Egészen bizonyos, hogy ha az elhangzott elő-

^

legolcsóbban
kaphatók
Leaaicsábbon
Előzékeny
kiszolgálás.

adások és fölszólalások könyvalakban megíelennek, ez a publikáció még szélesebb körben fog visszhangot kelteni.
Da vájjon a Fédération számára kedvező-e
az európai atmoszféra? A budapesti kongreszszus levegője is mutatta, hogy — mrnden békenyilatkoza/t és kölcsönös megértésre-törekvés
mellett is — soha még ilyen messze oem
távolodtunk el a
tizennyolcadik
századi
Európa szellemi egységétől, a filozófusok, Voltaire. Rousseau és a költők, Goethe. Schiller,
idilli kozmopolitizmusátől.

Hétfőn megkezdik
a Széchenyi-tér átrendezését
M'érf kellett lenyesni a tér platániáit — A kertészeti bizottság ülése
(A Délmagyarország
munkatársitól.)
Szombaton déiben ült össze a város kertészeti bizottsága dr. Pálfy József polgármesterhelyeltes elnökletével, hogy letárgyalja a Széchenyi-tér uj parkosítási
tervét, amety Kertész K. Róbert államtitkár elgondolása szerint készült és amely
a gróf Klebelsberg K u n ó által ajándékozott kél Pásztor János-szobor elhelyezésének kérdését is megoldja. Az ülésen,
súlyos betegségéből történt felépülése óta
először, m -gjelent dr. Lőw I m m á n u e l is,
akit az elnöklő polgármester igen meleg
h a n g o n üdvözölt.
A park átalakítási tervét, amelyről a
Délmagyarország
szombati száma részletesen ¡esxámolt. a bizottság tagjai egyhangúlag helyeselték és elfogadták. L ő w
I m m á n u e l hangot adolt a n n a k az aggod a l m á n a k , hogy az átalakításra
kerülő
p a r k t ü k r ö k b e n lévő g y ö n y ö r ű és ritka növények, igy a városháza előtt álló hársfa
és a nagy magnolita bokor, esetleg megsínyli az áthelyezési Azt javasolta, hogy
ezeket az értékes növényeket hagyják meg
jelenlegi h e l y ü k ö n , i n k á b b a tervet módosítsák. A bizottság többsége —• m i n t á n
a főkerlész
kijelentette, h o g y a
fákat csaknem veszélytelenül át lehet ültetni — az eredeti tervet fogadta el.
D r . Pálfy polgármesterhelyettes a bizottság halározata alapján elrendelte
a
kertészeti munka
azonnali
megkezdéséi.
Hétfőn m u n k á b a veszik a szükségmun-

kások a városháza és a b é r h á z
előtti
parktükröket.
Dr. Simkó E l e m é r főügyész indítványára elhatározta a bizottság, hogy javaslatot terjeszt a közgyűlés elé a Széchenyitér belső p a r k k á való nyilvánításáért. E z
az átminősítés azt jelentené, hogy a teret
minden jármú, előtt
lezárnák.
Szóba került a bizottság ülésén a SzécLcr.jii'r
platánfáinak
lenyesése
is,
amely miatt éles támadások érték a város kertészetét. A kertészeti bizottság növényszakértffc megállapították, hogy a platánok ,»visszanyesését» a halaszthatatlan
szükség kívánta, mert k ü l ö n b e n a f á k
elpusztultak volna.

A földhöziutottak százait
fogják kimozdítani Csanádban
(A Délmagyarország makói
tudósítójától)
A csanádmegy ed földreform során földhöz jutottak egész sora szerepei a hátraléikosok listáján A vármegye gazdasági albizottsága m a
tartott ülésében Nagybánhegyes
község és
Csanádapáca község területén földhözjutottak
problémájával foglalkozott s megállapította,
hogy Nagybénhegyesen 60 házhelyhez juttatott egyén van olyan, aki már évek óta nem
fizette a megállapított vállaágáraA, Csanádapácán pedig 207 földhöz és 267 házhelyhez
jutott van évek óta hátralékban. A községi
elöljáróságok jelentése szwint a hátralékosokban a fizetési készség is hiáryzik, a bizottság a kimozditási eljárást elkerülh«tetl ennek
látja.

Üzemköltség csökkentés céljából

átszerveztem üzletemet
és butorraktáramat az ueeai frontról az udvari frontra helyeztem á t
Ennek következtében gyáram országosan ismert e'sőrendü készítményeinek árát lényesresen redukáltam és abba a helyzetbe kerültem,
hogy művészi kivitelű k asszikus és modem stílusban készült,
va óban értéke8

bútoraimat
rendkívüli olcsó áron árusíthatom

Leüive- Lőrinc bútorgyára
cs. és kir. udvari bútorgyár

T^írt Január 14.
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Hölgyeim és Uraim, ezekben a farsangi lék elbocsájló okiralát Huszonnégy óra múlva jenapokban és böjti életben igazán csak a színház- lentkeznie kellett a félegyházi Odeonban és Károban dul örök Karnevál, kedv és felvonulás, — lyi igazgató sürgősen, sürgönyileg — száz pengő
küzdelem a régóta tartó hushagyókeddek ellen ... előleget küldött a vadonatúj félegyházi szubrettLehet baj, vész, válság és szomorúság, mégis min- nek, nehogy elhatározását meggondolja. A helyzedenki farsangot játszik és a legnagyobb boldog- tet már mindenki befejezettnek tekintette, de közság, ha a „nagy-tangó" sikerül... De azért a böjti ben még egy téli hajnal következett és reggelvilágban nincsen baj, — édesen mosolyogva és re megint kisütött — bohó szivének napsugara...
gyilkos kedvvel kacagva mesélik a hét legokosabb Ujabb jelenet az irodában, vissza az egész, inkább
bemondását. A bölcs axióma hőse egy kitűnő és marad Szegeden a kedves és bohó művésznő,
szeretetreméltó közfunkcionárius, aki nagyon sze- mint szubrettkirálynő
a félegyházi Grosses
reti a színházat és aki sörözés közben, beszélgetés Schauspielhausban... Huszonnégyórás
ujabb
hevében minden politikai vitát szinházi horosz- harc következett, de szivének napsugara forrón rakóppal fejez be. Egy ilyen beszélgetés után tör- gyogott és a sziv nem ismer akadályokat... Az
Irta Wimmer Fülöp
tént, hogy kiváló szónokunk bölcsen és csalhatat- irodai közelharcok után az obsitot összetépték és
lanul igy világította meg a szinházi helyzetet:
ami ezután következelt, az még igazán nem forHogy a pénzügyi és jogügyi bizottság legutóbbi közös ülésén a város doilárköl söne
— Derék ember ez a Sziklai direktor, csak egy dult elő a szinházi annafesekben: — az ifjú műügyében elfoglalt álláspontját
nem helyesbaja van a szinházi rezsimnek, —: nem játszik vésznő... visszaküldte a száz pengő
lem, azt e kérdéssel foglalkozók
jó1 tudják,
előleget...
elég — slágfertig darabot...
mindazonáltal le kell szögeznem, hegy még a
A
helyzetet
valóban
megnehezítette
az
a
zord
A próbátáblán uj slágerek jelzik a munka temvita kezdete előtt történt felszólalásomban artelefon, amely Bécsből jelentkezett, a Ilofoper tit- póját: a drámai társulat Hunyady Sándor Arany,
ra kértem az elnököt, hogy mivel ezt feltétlenül szükségesnek tartom, terjessze elő leg-kári hivatalából és amely lemondta, illetve elha- ifju-jára készül, az éndkes társaság Kálmán Imlasztotta Anday Piroska csütörlöki szegedi Car- re ördög lovasára. Állandó levelezés dul
először is a város álláspontját, természetesen
menjét A szigorú és sürgős bécsi telefon oka: hir- Kálmán Imre és Szeged közölt, a szerző feltétleaz errevonatkozó főügyészi állásponttal együtt.
Nagy meglepetésemre az egyik, még pedig
telen műsorváltozás az Opernringen, — Anday Pi- nül jelen lesz a magyar bemutatón. Hir szerint
jogügyi bizottsági tag ezt ellenezte és az ő felroskának szerdán este visszavonhatatlanul a Fle- Sándor grófot Pilinszky Zsigmond, vagy Nádor
szólalása nyomán a bizottság ezen előterjeszdermaus Orlovszkyj-át kellett énekelnie a bécsi Jenő fogja lovagolni... A direkció a jövő hétre
tett kívánságomat mellőzte és enélkül bo- Operában. Hiába volt minden nemzetközi és diptervezi a Bál a S a v o y b a n premierjét, ha a bál
csátkozott az ügy megvitatásába.
lomáciai tárgyalás — eszperantóul és szanszkri- addigra megérkezik Szegedre...
tül — Szeged és Bécs között, a csütörtöki CarmenA vita azután a már ismert mederben folyt;
A szinházi belső titkos kazamatákban a naről le kellett mondani, — de magas összeget köa jogászok nagyi tsze a Délmagyarorszáq notöttek ki a 22-i szegedi estére, amikor Anday Pi- pokban az a titkos hir terjedt el, hogy az egyik
vember 28-i számában közzétett álláspontom
ellen fordult. Álláspontom szerint jogos a Keroska mégis elénekli Carmen kisasszony összes volt szegcdi színigazgató a közeljövőben — venreskedelmi Bank azon követelés, boy a szócsábításait. Amikor igy szépen kiderült az ég,déglőt nyit: A hírnökök már a restaurant nevét is
banforgó dollárösszcg az esedékesség napján
ujabb fellegek jelentkeztek; a gyors műsorváltozás tudják; az igazgató pedig nagy g ö r ö g t ü z z e l
fennállott árfolyam szerint fizetendő és külömiatt nem volt tenorista, már pedig Carmen mű- készül a premierre...
nösen akkor, amikor a h. főügyész ur arra
vésznőt nehéz elképzelni Don Jósé vitéz ur nélKét nap előtt egy csomag és egy távirat érkehívta fel a figyelmet, hogy a bank a : anuári
k
ü
l
.
.
Tegnap
estére
azután
ez
a
kérdés
i
s
megolz
e
t
t
a színházhoz. Rangrejtve jelentkezett egy
perrel fenyegető levelében dollárfiz°tést köveoperettszerző Pest-Budáról és sürgősen jelentette:
telt, olyan vélemény is elhangzott, hogy mi- ! dódott; Anday Piroska Pilinszky Zsigmondot
„Mivel Kálmán-operett csak februárban mehet, itt
vei a bank tényleg csak dollárt követel, — a fogja elcsábítani, a pesti Operaházból ismert sudár Lohengrint...
küldök egy darabot, ha jónak találja, adja elő." A
dollárfizetés pedig a fennálló rendeletek szerint m a nem teljesíthető, a bank pert egykövetkező postával megérkezett a darab is: „UtolKözben pedig vigan dul Csipetke bárónő hódi
általában nem indíthat.
tása, — a színházban mindenki boldog és kacag a só farsang". Az irodában folyik a társasjáték: kl
Rámutattam ugyan mindjárt arra. hogy a hangos sikerben. Persze a premier napja most sem a titokzatos szerző, aki teljes díszben nem jelentbank — mivel korábbi ajánlata, hogy a fennmult el izgalom és intermezzo nélkül. A vészes fő- kezik ...
álló rendeled miatt változtassuk át a váltó JolÓriási idegenforgalmi invázió dult a napokban
próba alig délután félnégyig tartotl és félóra múllárösszegét pengőkre, — a város által visszava már kezdődött a délutáni előadás. A boldog a szegedi Beau Rivage körül. Autók, luxuskocsik,
utasittatott, — egécz helyesen csak doliárt köturaexpresszek érkeztek szigorú sítalpakkal, ásókművész- és műszaki személyzet egy percre sem
vetelhet. Ezzel azonban bizonyára nem az a
kal és kötelekkel felszerelve és azur-álmokkal a
távozhatott
e
l
a
színházból,
o
t
t
ebédeltek
az
ö
l
t
ö
jogi helyzet állott elő, hogy most mar egyzőben és aztán a főpróbái enyhe idill után — mint- táblán a kerekek fölött: Athéné—Monté Carló.
általában nem kell fizetni, mert a váltó dolha mi sem történt volna, vígan hozzáfogtak a dél- Mintegy husz autó érkezett Párisból, Angliából,
lára szól,
dollárt fizetni pedig jelenleg <-em
utáni theatre pareéhez, esti nyolckor pedig a pre- Hollandiából, — most kezdődik a montecarlói csillehet, — hanem kétségtelenül a bíróság azon
mierhez. Persze, ebben a nyugodt atmoszférában lagtura, most vonulnak a versenyzők a startálláspontot fogja elfoglalni, hogy az adósság
igenis fennáll, zat tehát meg kell fizetni, mielfelejtették instruálni a nézőtéri jelenetről — a hoz. Huszadika felé indulnak Bukarestből és
vel pedig dollárt fizetni nem lehet, előáll a
jegyszedőket. Igy történt azután a virágos, szala- Athénből, huszonkettedike körül százötven tagu inváltótörvény
37. szakaszának
illetékessége,
gos premieren, hogy az első felvonás már-már vé- ternacionális társaságot várnak Szegedre, akik
amely szerint a váltó a lejárat napján érvészes Sedánnal fenyegetett, mert hiába mondták, télnapot töltenek a Tiszaparton. Pénteken Szegenyes árfolyam szerint fizetendő.
énekelték, suttogták és ismételték a kiszabott szö- den vonult végig Athén felé S. G. Symons, az Euveget — Csipetke rikkancs-bárónő csak nem akart rópaszerte ismert angol versenyző, aki győztese
Ezz^l szemben a bank ajánlatában 310.000
dollár után 70 pontot, vagyis kerek 210.000
feltűnni a nézőtéri barlang mélyéről Az érthetet- volt a tavalyi csillagturának. És a nagy idegeninpengőt engedett, azonkivül több lényeges egvéb len késés veszedelmes izgalmat és tanácstalansá- vázióban feltűnt a hotelben — egy hindubarna arc
Kedvezményeket felajánlott ugv. hogy szeringot keltett, már-már Jurik Ica — aki a legponto- és egy hófehér fez is. Afgán világjáró érkezett
tem az egyedül helyes
jogi álláspont ma is
sabb művésznő —, eltűnésére gondoltak, már-már Perzsiából; Paul Aristidoles — ahogy ráírta az okC9ak az, hogv a bank aján'ata elfogüdnndó
majdnem lefelé indult a helyzetet megmentő füg- mányokra —, az okkult tudományok afgán doktoés a várost ezen pernek kitenni nem szabad.
göny, amikor nagy késéssel, lihegve mégis feltűnt ra Hófehér selyemfeze pompásan csillogott a szeIdőközben ugyan a h. főügyész ur Budi iesaz
uccai áriák bárónője. Két perc múlva azután gedi homályban...
tent tárgyalt a tárgyalás eredménye előttem
És ha már ilye® bagdadi meséjü utazásoknál tarkiderült
minden, — a jegyszedőnő (akit elfelejtettermészete-ven ismeretlen, kétségtelen azonban
tunk,
jelenteni kell. hogy Szegedről is féléves, sőt
tek
informálni
a
helyzetről)
nem
akarta
beengedhogy a banknak a főügyész által az utolsó gyűkáprázatos
utazás készül. Nemes városunk nemes
ni
a
nézőtérre
a
művésznőt,
a
rikkancslány
ronlésen szóvátett eljárása jogilag kifogástalan.
gyaiban nem ismerte meg Jurik Csipetkét Elé- főorvosa indul el a napokban a volt szegedi kitűnő
Ezek szerint mindezek alapján most már egy
legközelebbi alkalommal kétrégtelenül joggal
be állt és formális közelharcot vívott vele, mond- hoteltulajdonossal keresztülszántani a világot
Irány kelet felé: India—Hawai—Délamerika...
várhatjuk ez ügyben a város vezetőségének
ván:
ily javaslatát.
Randevú Los Angelesben kitűnő volt hoteltulajdo— Kislány, a nézőtéren nem lehet
újságot árulni!...
Hátrálékos tiPnyvelése^e* fémdoboznak,
A kedves és szíves ifjú művésznővel az elmúlt
mérleciet, társas elszámolásokat elnapokban drámai események történtek. Egy szürkészítenek és l e l f l v i z s n á l n a b , ke téli hajnal szomorúsága után, reggel beállított
10 deka la teavaj
könyvvizsgálat esetén m i n t
az igazgatói irodába és kétségbeesetten kérte —
szerződésének azonnali felbontását. Az iroda megfillér
lepetéssel szemlélte a kedves és bohó művésznő
10 deka la trappista é§ ©
kissé szokatlan követelését, de hiába volt minden,
sajt 1 0 fillér
közreműködnek
ökölbeszorított kezekkel ragaszkodott, hogy azonln doka la magyar W f *
nal távozni akar erről a szörnyű Szegedről. Azt is
ement. sajt
fillér
a
elmondta, hogy már ajánlatot is kapott a véletlenül Szegeden tartózkodó Károlyi igazgató úrtól,
adó és könyvszakértők
akinél első szubrett lesz — KiskunfélIlókte'ctnmokalban
120
BUDQPESI, IV. MU2EIJ I ÍR1 7 TeV 89—757.
egyházán!... Nem volt mit tenni, elébeteritet-

11 város dollártartozása

Ismét oicsőbb leli

ellen szakértők

MOFBSMER TESTVÉREN

24

Központi Tejcsarnok rt.

1

B

DÉI

dósunk feleségével... Féléves bagdadi mese, tessék utánacsinálni...
A napokban rajongó lovagunk extázisban érkezett barátai közé.
— Visszavonok mindent, visszavonok mindent!
— lihegte elragadtatással.
— Mi történt? — álltak off seiden a barátok.
— Visszavonok mindent amit eddig Róla gondoltam! ö a v i l á g l e g o k o s a b b tündérnője...
Képzeljétek, küldtem neki k é t ezüstretikült. hogy
válasszon...
— Na és?
— .. fcs ő nem tudott választani . . . m i n d a
k e t t ő t m e g t a r t o t t a . . . Ugye igazam van,
mégis okos női...
Pesti édesség a „Sárga liliom" főpróbáján Méltóztattak olvasni, hogy a „Kék Duna" ciraü királyszínházi Johann S t r a u s s-emlékmünek egyre fokozódik a sikere és legközelebb Bécsbe költözik
Ugyanekkor a kankurrens Sárga liliom ( K r a u s z
Mihály magvar rapszódfája) főpróbáján némi ellentétek merültek fel a kiváló szerző-dirigens és
a zenekar kőzött. Végül is Krausz Mihály, a lelkes és lendületes komponbta kissé lelépett a dirigensi pódiumról és enyhén a nagybőgők közé
esett. Szünetben persze összeültek a leglágyabb

MAG

VAROKSZAG
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szivü habitüék és persze a szerzőt dicsérték. A
lángoló dicséretek közben a királyszinházi fronton a következő lakonikus ítélettel magyarázták
meg a helyzetet;
— K r a u s z — nem S t r a u s s . . .
És a hét legédesebb tréfája. A város nagy dollárharcában pénteken Pesten járt S z e k e r k e
Lajos főügyész ur és tovább folytatta a hadmüveleteket a kereskedelmi bank kérlelhetetlen termeiben. Az ellenfél ezúttal dr. B á t o r Viktor volt, a
bank tőjogtanácsosa. A hadmüveletek váltakozó
érvekkel és hadászati eszközökkel folytak váltakozó magaslatokon, — az ellenség csapatait azonban egyik frontszakaszon sem sikerült visszavonulásra kényszeríteni Lázasan dolgoztak a fényszórók, a gyalogsági ágyuk és a gépfegyverosztagok,
végül a nehéz lovasság és a tankok ts felvonultak. A közelharc végkimerülésig tartott. — Höferjelentés: a bankban a helyzet változatlan. Az ellenfelek nyugodni tértek, bucsu előtt azonban egy
perccel a bank csapatainak
vezénylőtábornoka,
dr Bátor főjogtanáesos ur a legnagyobb barátsággal, tisztelete jeléül átnyújtotta — legújabb
müvét a szegedi csapatok főügyészének. Tisztelete
jeléül a szerző. A könyv cime: ~ „A p é n z t arttozások jogszabályai...4
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n modern
Egyikének a Rómában tartózkodó bíborosoknak, aki szíves volt értékes feki ágositásai\thJ rmdelk£zií!wan*
áJIaai kzi. mondtam

egyszer:

— A Vatikán mai berendezkedése, az ott
folyó hatalmas építkezések a modern technika minden vivmanyának legteljesebb alkalinazása azt igazolják, hogy a pápák között
XI. Pius a legmodernebb'
Azt felelte őernmínenciáj»:
— Ez a megállapítás nem áll meg, mert hiszen minden pápa modern volt a maga korában. Hetedik Sándornak a zseniális Bernini
jelentette a modernséget, harmadik
Tálnak
periig a hetvenkét éves Micl elangelo. Avagy
nem volt-e modern a maga ideiében második
Gyula pápa, akinek alkotó zsenijét az építkezések egész sora hirdeti? Neki Rafael jelentette a modern irányt, ugyanazt amit XI. Piusnnl; a világhírű Marconi reprezentál...
Monsignorénak kétségkívül igaza van, viszont azonban ágaz az is, hogy XI. Pius pápa
téliesen

átépítette

a

Vatikánt.

Milliárdokat költött építkezésekre és abból
a hétszázötven millió lírából, nmelvet a lateráni szerződés aláírása után Itália fizetett ki
a Szent széknek, minden centi.ssimot építkezésekre fordított.
Aki csak négy esztendővel ezelőtt js járt a
Vntikán á l l a m b m és ma jön el ide újra.
nz nem hiszi el, hogy ugyanazon a földön iár.
A Vatikánhoz csatolt keskeny sáv valamennvi
régi házát lerombolták, de szorgalmas munkáskezek a régi vatikáni területen is egé6z
sorát az évszázados épületeknek tüntették el
a föld színéről. És a ronok helyén mindenfelé teljesen modern u j épületek emelkednek.
Hatalmas paloták, tudományos
intézetek,
amelyeknek berendezkedése egyedül áll az
egész világon.
Állandóan számos munkán dolgozik a Vatikánban és a külföldi és olnsz szakemberek
legkiválóbbjai állanak XI. Pius rendelkezésén«.

Vatikán
A Via del Pellegrino végén nyers téglarakások között oszlopok szaladnak a levegőbe,
vastraverzek hevernek a fötdön. óriási arányú
építkezések folvnak itt: fürésztelep, gépnyár'és
vittamosüzem épülnek. Melleltük az uj garázsok elkészültek mar. És állanak a Vatíkánállnm uj palotái: a kormányzóság, a rádióállomás, a világ legszebb
pályaudvara,
a mozaikgyár, a csendőrkaszárnya,
a
tőrvényszéki
palota, a Vatikán
élelmiszerüzeme
pékséggel,
mészárszékkel,
modern
hűtőházzal,
a
postaigazgatóság.
a
legideálisabb
berendezésű
mentőállomás
állandó
orvosi
szolgálattal,
a
qobelinmühely,
p gyógyszertár,
valamennyi
a

'ejjmodernebb felszereléssel berendezve. És
mindegyikben több izben ott volt már a pápa. Megtekintette az épületeket a munka kezdetén, amikor szorgalmas munkások feltették
a tetőket: 6 áldotta meg a palotákat és nem
' irtózik a ritkaságok közé. hogy munka közben keresi fel a maga országának különböző intézményeit.
A pápa elrendelte, hogy a hatalmas vatikáni könyvtárba amerikai rendszerű állványokat szereljenek fel. Rendelkezésére most
készülték el azok a tervek, amelyeknek kiviteléhez máris hozzáfogtak. Olyan villamos
szerkezet kerül a hatalmas vatikáni könyvtárba. hogy ez a szerkezet
egyetlen
gombnyomásra
a polcokról
leemeli
és
kerekeken
in ró miniatűr
kocsikon a kutatóhoz
szállítja
valamelyikét
a könyvtár másfél millió
kötetének.

Jártam a vatikáni nyomdában.
Chiarossi
titkár kaluzolt. Hatalmas polcokon hevernek
a Vatikán számára gyártott papirosok. Bennük a

pápa

címere

mint

vízjegy.

Rotáció-

sok dübörögnek, az emeleten a legmodernebb
cinkográfia, líthografia. saját borjtékgyár készíti a kuvertákat, Monotyp és Linolype szedőgépek állanr.k glédábán, de mindezeknél
említésre méltóbb az, hogy ebben a nyomdában százötven

nuelven

készülnek

imomtat-

ványok.
L á t t a m , a m i k o r kéziszekrények
előtt szedték a szedők a szír, orosz, perzsa, etiopmi. héber. örmény, kopt, thebai, cyrill
tőrök szőve-geket.

XI. Pius portréja néz velünk szembe minden terem falán.
Odalenn dübörögnek a gépóriások... A garázsokban a leguj ibb autók. Gépgyárak épülnek és a pápa most szenteli '>e a legmodernebb
központi fűtés berendezését...
Paál
Jób.
Bmmmmmmmmmmmmumesmmt^mmmmmmmern^rnam

horoéq
beszámoló
Szegedről
(A Délmagyarország munkatársától.) A nyári gödöllői cserkészdsembori után néhány hétig még Magyarországon időzött J o h n B e r g g r e e n norvég cserkésztiszt, hogy közelebbről
megismerje a magyar népet és a nagyvárosokat. Berggreen két napot Szegeden is töltött és
vetitettkepes előadást tartót az iparostanonciskolában Norvégiáról.
John Berggreen decemberben utazott vissza
hazájába és Magyarországon szerzett ímpreszszióiról terjedelmes cikksorozatban számolt
be egy norvég napilapnak: a „Vestfold" hasábjain. A cikksorozatot, amelyben szegedi látogatásáról is beszámol, most elküldőtte szegedi
ismerőseinek is.

irja cikkében Berggreen. Az utóbbi időben sokat fejlődött, modernül kiépült, többmilliós
költséggel egyetemi intézetek épültek, gyönyörű templomot épitett, melynek szomszédságában van a híres Templom-tér. A szegedi Templom térnek az a nevezetessége, hogy szépségével és elrendezettségével méltó párja lehet a
világhíres velencei Dóm-térnek. Megragadó a
város szép fekvése, a Tisza-partján, nyílegyenes sugárutjai, virágdiszes pompás terei lenvügöző hatást tesznek az idegenre. 52 kilométeres tanyahálózata van. amelyet gazdasági vasút köl "össze a várossal.
Megemlíti a cikk, hogy Szegedtől alig néhány
kilométernyire van a trianoni határ. A dsemborin résztvett cserkészek fogadalmat tettek,
hogy nem politizálnak és John Berggreen is
tartózkodik ettől, mégsem tudja megállni, hogy
amikor a trianoni határvonalat emliti cikkében, a magvar irredentizmusról be ne számol
jon. Azt irja, hogy Szegedről Mezőhegyesre
utazott, ahol az állami ménestelepet nézte meg.
Útközben olvan emberekkel találkozott, akik
Szegedtől Mezőhegyesig vcgigpolitízálták az
utat.
„A magyar ember is nagyon szeret politizálni — irja a cikk, — a lapok igen terjedelmesen
számolnak be a politikai eseményekről, mert
ez mindenrendü és rangú embert egyformán
érdekel. Sokféle felfogás, sokféle véleménv van
az emberek kőzött, de abhan minden magyar
ember megegyezik, hogy mindenekfelett a legszentebb ügy: a revízió. Az 1920-as békék revízióját minden magvar ember egyformán kívánja és teljes lelkesedéssel szolgálja."
Különös csodálattal ír a norvég cserkésztiszt
a mezőhegyesí tapasztalatairól. Igen érdekes
volt számára a ménes és a gyönyörű állatok.
Mezőhegvesről a határok mentén tette meg az
utat és Hódmezővásárhelyen töltött el egy teljes napot. Vásárhelyről azt irja beszámolójában. hogy kedves, csendes város, szorgalmas,
g&zdalakókkal, csak tulsásos porosnak találja.
Meleg szavakkal emlékezik meg a szép Kossuth -téri kútról és mint érdekes furcsaságot emliti, hogy a városháza magas tornyában külön
őr kémleli, hol üt ki a tfiz. . Ez a régi múltból
visszamaradt emlék különben minden magyar
vidéki városban megvan", — írja a cikkében.
Másodszor is említést kap Szeged a cikksorozatban, amikor Berggreen Mezőhegyesről ide
visszaérkezett. Azt irja, hogy megnézte a tiszai
strandfürdőket, melyek kilométeres hosszúságban egvmásmellett sorakoznak a rendezett homokparton.
Miskolcról, Pécsről és Debrecenről, végül
Budapestről ir hosszasabban Berggreen. mindenütt a csodálat hangján. Cikkének csaknem
minden fejezetében megemlíti az őszinte magyar vendégszeretetet, amelyben mint mondja, veleegyütt 30.000 idegen cserkésznek volt
része Magyarországon. Azzal záródik az érdekes cikksorozat, hogy 1937-ben épilyen szere*
teltei várják az északi államok a magyar cser-

késztestvéreket, a stockholmi dsemboríra.
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— Glattfelder püspök pásztorlevele. Glattfelder Gyula Csanádi püspök az újév alkalmából
szózatot intézett papságához és ebben szomorúan állapítja meg. hogy az elmúlt évi általános pangás és az ennek nyomában járó lelki
elernyedés miatt nagy alkotásokra nem hivatkozhatik. „Az elkövetkezendő esztendőben is
a szegénygondozást tekintse a papság feladatának — ii-fa a püspök — s ha megfogyatkoztak
is anyagi eszközeink, törekedjünk mindig példát adni azon igazi krisztusi szeretet gyakorlásával, mely az utolsó falatot is megosztja a
nyomorgóval és a szent papok példájára még
az Isten háza ékitésére szánt filléreket is felhasználja a nvomorba jutott emberek és halhatatlan lelkek megsegélyezésére és megmentésére. Legven gondja a papságnak arra is,
hogy az általános pénztelenség és gazdasági leromlás idején a lehető legkisebb mértékben vegye igénybe a hivek teherbiróképességét."
— Báró Madarassy Beck Gyula előadása Szegeden. A Szegedi Llovd-Társulat meghívására
báró M a d a r a s s y B e c k Gyula, a Magyar
Kereskedelmi Csarnok elnöke 20-án Szegedre
érkezik és esti 7 órai kezdettel a városháza közgyűlési termében közgazdasági tárgyú előadást
tárt. Előadásának címe: „Egyesült-Államok.
Szovjet, Japán és Európa". Az előadáson a társulat az érdeklődő közönséget szívesen látja,
belépődíj nincs.
A SZAPPAN csak akkor jó,
H a rajta van a „ H á j a á " szó,

¡¡g

— A város 800 pengő kártérítést fizet egy lábtörésért. K o c s i s József szegedi magánzó pert
indított a város ellen és 800 pengős kár megítélését kérte a bíróságtól. Kocsis József a mult
év februárjában a város tulajdonát képező belvárosi plébániaépület előtt a síkos járdán megcsúszott és eltörte a lábát. Bevitték a kórházba. ahol sokáig kezelték, de elbocsájtása után
is hosszabb ideig állott még orvosi kezelés alatt.
& járásbíróság elsőfokon elutasította a keresetet. mellyel szombaton foglalkozott a törvényszék W e f s z-tanácsa. A fellebbviteli bíróság
ítéletében megállapította a város kártérítési kőtelezettségét és kötelezte, hogy 800 pengőt fizesse meg Kovács Józsefnek. Az Ítélet jogerős.

1 SELYMET BLAUNÁL, 8zé ;;;™l
«— Az adórészletfizetési kedvezmények Ismertetése. A Szegedi Kereskedők Szövetsége
kedden este fél 9 órakor a Szegedi Lloyd-Társulat helyiségében nagytanácsi ülést tart. A
tárgysorozaton az adórészletfizetési kedvezmények ismertetése, az adósérelmek tárgyalása,
kiárusitási ügyek és egyéb fontos folyó ügyek
megvitatása szerepel. Á szövetség elnöksége
felkéri a tagokat, hogy a nagytanácsi ülésen
tekintettel a tárgyalásra kerülő kérdések fontosságára, minél nagyobb számban jelenjenek
meg.

Szenvedő
nőknél
a természetes
„ Fereni JAz«ef keserűvíz könnyű, erőlködés
nélkül való bélkiürfiiést idéz elő és ezáltal
sok esetben rendkivfil jótékony hatással van a
beteg szervekre. A női betegségekre vonatkozó
tudományos Irodalom több megalkotója irja,
hogy a Ferenc József víz kitűnő hálásáról a
saját kísérletei alapján is alkalma volt meggyőződést szerezni. A Ferenc József keserűvíz
gyógyszertárakban, droo^ríáVbnn és fttszerözlelebben kapható
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Osuusiubtíuliauppa
Nem, nem a szedőgép &aaladt meg az álmos
szedő ujjai alatt Osuustukkukauppa egy fmn
országi hatalmas kereskedelmi részvénytársaság neve, amelynek helsinkii hatalmas raktárházaiban egész zsákhegyek emelkednek ilyen
felírású zsákokból: Tóth. Semmi más, csak
ennyi: Tóth.
Mit jelent ez?
Azt jelenti, hogy a Tisza-Maros szögében termelt búzából az immár világhíres Tóth-malmok által előállított kiváló export-liszt megtalálta az utat Finnországba, sót annál északabbra is és mindenütt egy csapásra megszerezte
magának az első helyet a konkurrens külföldi
lisztekkel szemben.
Amilyen szívós és bátor küzdelmet folytat a
legtávolabbi országokban a szegedi paprika, a
makói hagyma, olyan viking-merészséggel terjeszkedik a jeges Grönlandtól a legforróbb Afrikáig a legjobb magyar búzából gyártott Tóthliszt.

Ez pedig csak ugy
m lehetséges^ hog a Tóth" »erendezke
Glücksihal és Társa, Csekonios ucca 3.
malmok különleges berendezkedésekkel, a legnagyobb gonddal és vigyázattal álíjtják elő a
— Vetitettképes előadás a bécsi Szent István kivitelre szánt prima-primisszima liszteket,
tomplomról. A szegedi ipartestület hölgybizottsága amelyekkel ilyenformán nem veheti fel a versenyt semmiféle másföldi liszt, óriási költségJanuár 21-én, vasárnap teadélutánt rendez. Ennek
üzemszüneteltetés alatt
keretében dr. L a n d e s b e r g Jenő, a kereske- gel, háromhónapos
delmi és iparkamara ügyvezető titkára érdekes olyan különleges berendezéseket, átalakításoelőadást tart a bécsi Seen-t István templomról. Elő- kat végeztek hatalmas malmaikban Tóth-ék,
adását számos vetített képpel illusztrálja. A tea- hogy e különleges finomságú és tulajdonságú
lisztek előállítására azok alkalmasakká vállak.
délután, illetve az előadás jövedelmét az elaggott
A Tóth-malmokban előállított rekord-minőséiparosok aggháza javára fordítják.
x Biztos és enyhe hatás előfeltétele a jó ba«haj- gü lisztekből látják el természetesen nemcsak
tószernek. Ezért kedvelik a Darmol-t, ajánlják az a külföldet, hanem a nemkevésbbé igényes szeorvosok évtizedek óta gyermekeknek és felnőttek- gedi, budapesti, hódmezővásárhelyi, makói és
orosházi fogyasztókat is. A szegedi és makói
nek székrekedésnél egyaránt.
sütőiparosok és ügyes háziasszonyok hamarosan felismerték a Tóth-lisztek rekordminőségét s elébe helyezve azokat minden másnak
Sirass c ü p 1 " 3 0 , 1 " 6 0 , 1 " 9 0
Strasa gombok, csattok
187
használják, keresik, sőt követelik.
GlQcksthal és Társa, Csekonies ucca 3.
Talán mondanunk sem kellene, hogy a Tóffimalmoknak óriási áldozatokat jelent a távolkülföldre való kivitel s az a pionirmunka, amit
— Uj sainhAzi, müvéeaeti ée sportlap jelenik
meg Szegeden. Szeged egyetlen hetilapja, a „Sze- a magyar liszt külföldi érvényesüléséért folytat,
gedi Hét", amely felöleli a szinházi, mozi és sport- de vállalni kellett ezt az áldozatot szomszédaink rideg elzárkózása miatt és a távolabb?
élet érdekes eseményeit, foglalkozik a társadalmi
magyar jövő érdekében.
élettel, közli hetenkimt az összes szinlapokat, moziműsort, aktuális riportokat, rejtvényeket A lapot Osvátb Tibor Ottó szerkeszti. A „Szegedi Hét"
egyes száma 10 fillérbe kerül, kapható a színházban, a jegyszedőknél és a* uecai újságárusoknál.
Ha friss, érdekes, eelven lapot akar olvasni, vegye
meg szerdán a „Szegedi Hét" első számát
A második filharmonikus hangverseny a Bel- Előfesfett 60X90
városi Moziban 14-én, vasárnap pontosan 11 órakor kezdődik.
— Egyetemi bál. A súlyos gazdasági viszonyokra való tekintettel az idei farsangi szezonban elmaradnak a szokásos jogász-, medicus-, bölcséezbálak és ezek helyett a „Turul-Szövetség" a többi
reklámára P
3
.
9
0
bajtársi egyesület bevonásával és az egyetemi tanács támogatásával egyetemi bálát rendez. A bál
Szőnyegfonalak l e g o l c s ó b b a n
diszvédnöke dr. Széki Tibor rektor. A bál közFischer
ponti irodája a Gizella-téri Turul Klubban van.
— A Dolgozó Nők Csoportja febr. 3-án Tengerészbálat rendez az Utazók Egyesületében (Kál- 99
vin-tér 3.) Jelmezről felvilágosítást nyújt a klub
Kölcsey ucca 10.
(Kelemen-ucca 11., I.) este 7—8 óra között
— Crdekes előadást fog tartani január 15-én,
hátfőn délután 5 órai kezdettel Radnóti Dezsőné
MANSz-aJelnök Tömörkény-ucca 1. sz. alatt (Leínyliceum épületében) „A nő az egyesületi életben"
címmel.tfrdeíí'/íd/iketszívesen lát a MANSz. 135
csaltok, pltp
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csak rácáfolnak a Csendes-óceán nevére, Elképzelni is nehéz: vannak szigetek, kétezer kilométernyire a legközelebbi másik szigethez s
ezek a bennszülöttek ide is eljutottak.
Azt szoktuk mondani róluk, hogy vadak,
mert a szokásaik némileg eltérnek a mieinktől
s mert talán néha megették az embert is. Minden találékonyságot es isteni szikrát azonban
talán mégsem letlet megtagadni tőlük, ha
tudjuk) hogy voltak egész primitiv formában
szerkesztett tengeri térképeik és több napos,
sőt hetes tengeri út jaikon ki tudták számítani
a nap és csillagok állásából a helyet, ahol állanak. Térképeiket összekötözött nádszálakból
szerkesztették s a nádak hosszúsága adta meg
az egyes szigetek távolsági arányát. Valószínűtlenül hangzik, pedig ugy van, hogy az európai felfedezések idején a polinéziai bennszülöttek ismerték sok száz kilométer távolságra fekvő más szigetek fekvését és ezek a szigetek közlekedtek egymással. Mióta természetesen gőzhajók járnak a szigetek világában, e?ek a tudományok kezdenek feledésbe merülni.
De a legmeghatóbb az, amit Bellamy a kofall-szigetek életéről mesél. Mindenki tudja,
hogy mik ezek a korall-szigetek. Parányi kis
állatkák megkövesedett maradványai, melyek
évezredek alatt a tenger szinéig emelkedtek. A
szél és madarak magvakat ejtenek el fölöttük
és némi vegetáció keletkezik. Fii és pálma. A
sziget évszázadokon át lakatlan. Egyszer a zátonyára kivetődik egy csónak, melyet a vihar
vitorla és evező nélkül sodort el magával, rajta
néhány szerencsétlen hajótörött, akinek örökre
el van zárva a hazatérés utia. A vagyonuk egy
háló. két-három halászó lándzsa és két gyékénydarab. Az uj szigeten megtelepszenek. A
megélhetés nem okoz gondot, mert a kókuszpálma és a tenger nvujt elegendő táplálékot.
Ruhára, hogy az időjárás ellen védekezzenek,
nincsen szükség. Élnek, meghalnak s az utódok
is, akik születtek, élnek és meghalnak. A generációk követik egymást, feledesbe kezd merülni
az ősök emléke, akik a szigetre jöttek és mitologikus ködben vész el az apákról és anyákról
az utódokra átszállott emléke a régi hazának,
ahonnét elvetődtek az uj otthonba.
És most következik ennek az elég gyakran
Ismétlődött történetnek a megható része. A korall-szigeteken nincsen kő. Akik a régi hazából jöttek, amely vulkanikus sziget volt, ismerték a követ. Az* egyik egy kőbaltát hozott is
magával. A gyerekek, akik a korall-szlgeten
születtek, már csak az apjuktól és anyjuktól
hallották, hogy a régi hazának valami idegen,
kemény anyag volt a talaja. A kőbalta, amelyet
az apák hoztak magukkal, generációról-générációra öröklődik és a régi hazáról szóló legendákkal együtt különös tisztelet tárgya a korallsziget lakosai körében. A kőbaltából fétis lesz,
vallásos tisztelet tárgya, emlékeztetője egy magasabb fokú civilizációnak, amelynek előfeltételei a korall-szigeten hiányoznak.
Külön
kunyhót építenek neki és ünnepeken hajlongva, 'térdet hajtva közelednek feléje. Áldozatul
elébe rakják a legszebb kókusz-diókat, legszebb virágokat és legszebb halakat.
Ez a történet más szigeteken más variációkban ismétlődött. A kezdet mindenütt azonos:
vihartól elsodort hajósok kivetődnek egy ismeretlen korall-szigetre és ott kénytelenségből uj
otthont alapítanak. El lévén zárva előttük a
visszatérés utja, Ádámjai és Évái lesznek egy_ uj
emberi nemzedéknek. Esetleg kőbalta sincs
velük, amely régi hazájukra emlékeztetné őket.
Az uj generációk itt is követik egymást. Eltelik száz év, kétszáz év és az utódok már csak
szájhagyományból tudják, hogy apáik máshonnét jöttek a szigetre. Egyszer egy nagy vihar egy idegenszerű, egészen ismeretlen fát
sodor a partra, melyet gvökereiből szakitott ki
egv messzefekvő, ismeretlen sziget part ián. A fa
gvökerei kőzött zöld és benne egy-két • darab
soha nem látott kavics. Ezen a szigeten a kavicsot ugy tisztelik, mint minálunk évszázadok
előtt az égből lehullott meteoritokat.
Mikor az európaiak kezdték megismerni a
Csendes-óceánt, egész sereg olyan szigetet találtak, amelveken a kő volt a vallásos tisztelet
tárgya és a kőkorszak, mint egy elveszett, magasabb civilizációra való emlékezés élt a bennszülöttek legendáiban.
Ma már mindez a multak emléke. A Csendes-óceán szigeteinek álomvilága
eltűnőben
van. És pusztulóban van a szigetek bronzhőrü
lakossága. Az európaiak magukkal vitték a
kr'túrát, az olcsó vásári holmikat, a gyufái,
a bicskát, a pamutszövetet, a pnl;nkát és a civilizáció betegségeit. A bennszülöttek ezekkel
szemben nem bizonyultak ellenállóképeseknek.
A szigetvilág haldoklik. A pusztuló őslakosság

OÉLM AGYARORSZAG
helyét kinaiak, japánok, hátsó-indiai malájok
foglalják el. A szigetek poétikus csöndjét feldúlja a modern gazdasági élet, Uj-Caledóniában krómot bányásznak, másutt koprát termelnek, halásztelepeket létesítenek. A szigetek
kőzött gőzhajók közlekednek. Az ördög-sziget
mellett Uj-Galedaniában van száz esztendő óta a
franciák legnagyobb fegyenc-telepe s a fegyencek leszármazol alkotjak a nagy sziget félvérarisztokráciáját.
Az európai civilizácói magával vitte az álmok szigeteire a kereszténységet is. Vagy tizenötféle felekezet misszionáriusai
tevékenykednek a bennszülöttek megtérítésén. A térítésnek már volt annyi eredménye, hogy a Fidzsiszigeteken vallásháború tört ki a különböző fe-
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lekezetekhez tartozó szines keresztények között.. Egészen szabályos háború, ütközetekkel
és halottakkal, ugy, hogy az angol kormányzóság Indiából odaszállított csapatokkal teremtett
rendet.
Egy rövid cikkben lehetetlen elmondani
mindazt, amit ebben a rendkívül érdekes könyben olvastam. Egészben ugy hatott rám, mintha nyomtatásban jelentek volna meg előttem
Gangain színekben gazdag, de felfogásukban
primitiv képei, Tahiti és az Alacsony archipelagus szigetei. És megint elfogott a nosztalgia
a pusztuló álomvilág szigetei után.
Talán azért, mert nem ismerem őket a mos-tani leromlás valóságában és mert sohasem
fogom őket meglátni . . ,

POROSZ

Szt. Tetván-tér. Nem kormoz, s^ag-talan. Kísérelje mecr kisebb mennyiségben.

FARKASKALAND

SZIBÉRIÁBAN

Tóth Ignác kovácsmester küldte be
iekímk ezt a szibériai emlékezést

Immár harmadik napja rovom a havas világ
végtelen országutját, iparkodva gyalogszerrel, hazafelé . . . Mindig csak Délnek, Délnyugatnak, ahogy
az irányt láttam valamikor a térképen, Magyarország és Oroszország kőzött... Itt, a földnek ezen
a pontján, még a csillagok járása is m á s . . .
Csak egyetlen vágy hajtott előre: hazafelé. Mögöttem eltűnt az a kis orosz falucska, ahová délben értem el. Az alföldi magyar szemében nem is
volt az falu, csak valami szérűskert, de hü jeliképe
Tolsztoj heo jámbor, szelid népének.
Késő délután van már, de előttem, a végtelen
uton, nem mutatja semmi, hogy hol hajthatom le
fejemet éjszakai pihenőre. Kutyagolok a nagy fehérségben, muszka egyenruhában, keresztbetett
puskával a vállamon. Csizmám alatt élesen esikorog a hó. Nem állítom, hogy harmincöt, vagy aegyvon fotkos a hideg, pedig nagy divat köztünk, foglyok között hazaküldött leveleinkben a negyven
fokos hideg emlegetése.
A délután rövid és a nap gyorsan csúszik az ég
alja felé. A zord téli napsugár a hó vakitó, kegyetlen fehérségét szelid rózsaszínre enyh itt.
Észak felől valami fenyő és nyirfaerdő széle bontakozik ki és nyúlik az országútra, amibőd a hófúvás csak imitt-amott kiméit meg egy-egy szakaszt.
Az erdő jnetsuő északi szelet szürkeresztül és az
orromon, szájamon kitóduló párát azonnal dérré
fagyasztja oroszosan megnövesztett bajuszomon
és szakállamon. Hiába kutatja révedezve tekintetem a szemközti láthatárt, még mindig nem látom
azt a második falut, amit tiz-tizenkét verstnyire
mondott az elhagyott falucskában egy orosz. Nyugtalanul tekintgetek előre-hátra és egyszer csak látom, hogy mögöttem, vagy három kilométernyire
egv kis fekete pont közeledik felém az uton. Néhány perc múlva már tudom, hogy szán és az elébe fogott szibériai lovacska gyorsan röpíti az
ulon, felém. A szánon nagy-sapkás muzsik ül, szinte elvész nagygallérú bundájában. Szakálla, bajusza deresen keveredik össze gubája prémjévej. A
deres szőrcsomóból csak szürke szeme villog felém gyanakodóan.
Ahogy utolér, rekedt, muszka-hangon betyárosan rákiáltok:
- Sztoj !
Gondolom magamban, ugy is rokonságban vagyok Rózsa Sándor ivadékaival, itt csak igy segíthetek magamon.
Az orosz meglassította pgyan a lovát, de azért
rázta a feiét és mondta, hogy nagyon siet, mert
este előtt haza akar érni.
Én minden további beszélgetés nélkül villámgyors lendülettel fölugrottam a szán hátuljára Tapasztalásból tudofti. hogy bz orosz paraszt nem
igen száll szembe katonafélével, de tudom azt is,
hogy néhány szíves sró, egy kis uj hir, többe* ér
minden pénznél és fölolvasztja a legoroszabb ridegségét is. Hozzáhajoltam tehát, két igazi ezüst
pénzt csúsztattam a kezébe. II. Miklós cár igazi
ezüstrubeljei voltak, ami igen nagy dolog volt abban a rongvpapir-pénzü világban. Az én oroszom
olyan testvéri melegséggel tekintett rám, hogy
szakálláról .rögtön olvadozni kezdett a zúzmara.
Aztán elmondtam neki szándékomat, baráti részvéttel fiffvelt, minden bizalmatlansága megszűnt
irányomban.
A szán gyorsan siklott velünk előre, de fütyülé?
sébe hirtelen
1-imi különös, vonító hang vegyült.
A muszka nen
állott semmit. Odahajoltam a fii. léhez és megkérdeztem tőle: Mit szólna hozzá, ha
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most, egyéb baj híján, farkasok támadnának meg
bennünket?
Hirtelen összébb húzódott subájában, de mindjárt kinyújtotta a nyakát és ijedten tekintgetett az
erdő felé. Magát biztatgatta azzal, hogy már legalább tíz esztendeje nem láttak ezen a vidéken farkasokat. Ostorával mégis végigvágott a lován és
a szán röpült előre, mint a szélvész. Ismét hallom
a vonitást, kétszer egymásután. Azután megpillantjuk a farkasokat is az erdő szélén.
Én valahogy nem vettem nagyon a szivemre a
közeledő kalandot, hiszen ezekben az időkben hozzáedzőttünk különb dolgokhoz és veszedelmekhez
is. Még mulatságosnak is találtam, hogy most
mindjárt milyen szép farkasvadászatot rendezünk.
Puskám élesre volt töltve, börtáskámban vagy
negyven golyót őriztem. Útitársam is készülődött
a vadászatra, a szánkó derekából előszedte hosszunyelü baltáját és rozsdás, legalább száz esztendős
pisztolyát, de közbe nagy bizalommal tekintgetett
rám, az én katoiiiapuskámra. Én megnyugtattam,
hogy hajtsa osak a lovat, a többit pedig bízza

rám.

Előttünk ,alig ötven lépésnyire keskeny ösvény
vezet, valószínűleg a farkasok taposták. A farka*
sok ezen iparkodtak, hogy elibünk kerüljenek. Szá*
muk már ötre szaporodott. Közéjük lőttem. A dun
ranásra mghökkesntek, szétugrattak a fenevadak,
riadtan csaholtak egymásra. Lovunk egyre idegesebben röpítette a szánt, megrémült a farkasok
állandó ugatásától. Mint a villám, suhantunk el a
keskeny csapás végénél, a vadak néhány percig
tétován körbe futkostak, de az erdőből ujabb farkad-csapat érkeaett. Közben valamennyi egérutat
nyertünk. A megnöveled e*t farkas-csapa-t wtáaweK
iramodott.
Állapotunk komolyra fordult. Az volt a szerencsénk, hogy a farkasak csak a szán keskeny nyo*
mában üdlözbettek bennünket, ha letértek erről a
nyomról, belesüppedtek a méteres hóba. A vadakat ez arra kényszeritette, hogy egy vonalba sora-t
kozzanak mögöttünk a szánuton, de a csapáson
egyre jobban fogyott közöttünk a távolság.
A puskámat az ülés támlájára támasztottam és
próbálgattam a legjobb célpontot. Valósággal farkas-szemet néztem a közeledő farkasokkal.
Gondoltam, esak jöjjenek, majd akkor lövök, amikor egészen közei érnek, amikor nem téveszthetem el a célt. Biztosan ugy sem lehetett
volna célozni a
gyorsan
vágtató
szánról
Most éreztem életemben először, hogy a halálos
veszedelem pillanataiban is tud gyönyörködni az
ember a szépségben. A dühös vadak gyorsan falták a távolságot, a hátul futók hatalmasat ugráltak, hogy lássanak valamit belőlünk, a kínálkozó
zsákmányhói, Szemük ugy ragyogott az esthajnal
piros fényében, mint a legszebb rakétajáték. Néhány pillanatig gyönyörködtem ebben a páratlanul
szép látványban ugy. hogy még a veszedelemről is
megfeledkeztem.
Az oroszom már állva hajtotta a lovat, magánkívül toporzékolt vakmerő könnyelműségem miatt.
Tombolva ordította hátra, hogy lőjjeik már, mart
engem is mindjárt a vadak közé lök.
Olyan mozdulatot tett, mintha rögtön be is váltaná fenyegetését. Felocsúdtam a gyönyörködésből, célbavettem a legelső fenevadat. A farkaslénia egyszerre összegabalyodott. Az ordasok jobb*
ra-balra kivágódtak a szán-nyom vonalából. A
sértetlenül maradt farkasok azonnal nekiestek sebesült társaiknak és marcangolni kezdték ő k e t . . ,
Az utunkkal párhuzamosan húzódó erdő sokszoro«
erővel verte vissza keserves vonitásukat.
Megmenekültünk. A farkascsorda elmaradt mögöttünk. Útitársam nagyörömmel ölelt meg, majd
leugrottunk a szánról, már a hideget sem éreztük
örömünkben.
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— Glattfelder püspök pásztorlevele. Glattfelder Gyula csanádi püspök az újév alkalmából
szózatot intézett papságához és ebben szomorúan állapítja meg. hogy az elmúlt évi általános pangás és az ennek nyomában járó lelki
elernyedés miatt nagy alkotásokra nem hivatkozhatik. „Az elkövetkezendő esztendőben is
a szegénygondozást tekintse a papság feladatának — irja a püspök — s ha megfogyatkoztak
is anyagi eszközeink, törekedjünk mindig példát adni azon igazi krisztusi szeretet gyakorlásával, mely az utolsó falatot is megosztja a
nyomorgóval és a szent papok példájára még
az Isten háza ékitésére szánt filléreket is felhasználja a nyomorba jutott emberek és halhatatlan lelkek megsegélvezésére és megmentésére. Legyen gondja a papságnak arra is,
hogy az általános pénztelenség és gazdasági leromlás idején a lehető legkisebb mértékben vegye igénybe a hivek teherbiróképességét."
— Báró Madarassy Beck Gyula előadása Szegeden. A Szegedi L'lovd-Társulat meghívására
báró M a d a r a s s y B e c k Gyula, a Magyar
Kereskedelmi Csarnok elnöke 20-án Szegedre
érkezik és esti 7 órai kezdettel a városháza köz gyűlési termében köz,gazdasági tárgvu előadást
tart. Előadásának cime: „Egyesült-Államok.
Szovjet, Japán és Európa". Az élőadáson a társulat az érdeklődő közönséget szívesen lát ja,
belépődíj nincs.
A S Z A P P A N
csak akkor j ó ,
H a rajta van a „ N á p é " szó.
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S z e n v e d ő n ő k n é l a természetes
„Fenni
Józset
keserűvíz könnyű, erőlködés
nélkül való bélkiürülést
idéz e l ő é s ezáltal
sok esetben rendkívül jótékony hatással van a
beteg szervekre. A női b e t e g s é g e k r e vonatkozó
tudományos irodalom több megalkotóla irja,
hogy a Ferenc .József viz kitűnő hatásáról a
saját kísérletet alapján Is alkalma volt m e g g y ő ződést szerezni. Á Ferenc József keserűvíz
gyógyszertárakban, d r o a é r ' í k b a n é * föszerflzlelekben kapható
i

| SELYMET

BLAlJNAU w fc*l

«— Az adórészletfizetési kedvezmények ismertetése. A Szegedi Kereskedők Szövetsége
kedden este fél 9 órakor a Szegedi Lloyd-Társnlat helyiségében nagvtanácsi ülést tart. A
tárgysorozaton az adórészletfizetési kedvezmények ismertetése, az adósérelmek tárgyalása,
kiárusitási ügyek és egyéb fontos folyó ügyek
megvitatása szerepel. A szövetség elnöksége
felkéri a tagokat, hogy a na^ytanácsi ülésen
tekintettel a tárgyalásra kerülő kérdések fontosságára, minél nagyobb számban jelenjenek
meg.

Nem, nem a szedőgép awtodt meg az álmos
szedő ujjai alatt Osuustukkukauppa egy fixwi
országi hatalmas kereskedelmi részvénytársaság neve, amelynek helsinkii hatalmas raktárházaiban egész zsákhegyek emelkednek ilyen
felírású zsákokból: Tóth. Semmi más, csak
ennyi: Tóth.
Mit jelent ez?
Azt jelenti, hogy a Tisza-Maros szögében termelt búzából az immár világhíres Tóth-malmok által előállított kiváló export-liszt megtalálta az utat Finnországba, sőt annál északabbra is és mindenütt egy csapásra megszerezte
magának az első helyet a konkurrens külföldi
lisztekkel szemben.

Amilyen szívós és bátor küzdelmet folytat a
legtávolabbi országokban a szegedi paprika, a
makói hagyma, olyan viking-merészséggel terjeszkedik a jeges Grönlandtól a legforróbb A f rikáig a legjobb magyar búzából gyártott Tóthliszt.
S&ÍTnu
d i v a t g o m b o k ,
Ez pedig csak ugy lehetséges, hogy a Tóthcsattok, Clip
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nagyobb gonddal és vigyázattal állítják elő a
kivitelre szánt prima-primisszima liszteket,
— Vetitettképes előadás a bécsi Szent István
amelyekkel ilyenformán nem veheti fel a vertemplomról. A szegedi ipartestület hölgybizottsága
senyt semmiféle másföldi liszt. Óriási költségjanuár 21-én, vasárnap teadélutánt rendez. Ennek
gel, háromhónapos
üzemszüneteltetés alatt
keretében dr. L a n d e s b e r g
Jenő, a kereske- olyan különleges berendezéseket, átalakításodelmi és iparkamara ügyvezető titkára érdekes
kat végeztek hatalmas malmaikban Tóth-ék,
előadást tart a bécsi Szent István templomról. Előhogy e különleges finomságú és tulajdonságú
adását számos vetített képpel illusztrálja. A tealisztek előállítására azok alkalmasakká váltak.
délután, illetve az előadás jövedelmét az elaggott
A Tóth-malmokban előállított rekord-minőséiparosok aggháza javára forditják.
gű lisztekből látják el természetesen nemcsak
x Biztos és enyhe hatás előfeltétele a j ó hashaja külföldet, hanem a nemkevésbbé igényes szetószernek. Ezért kedvelik a Darmol-t, ajánlják az gedi, budapesti, hódmezővásárhelyi, makói és
orvosok évtizedek óta gyermekeknek és felnőttekorosházi fogyasztókat is. A szegedi és makói
nek székrekedésnél egyaránt.
sütőiparosok' és ügyes háziasszonyok hamarosan felismerték a Tóth-lisztek rekordminősélét s elébe helyezve azokat minden másnak
sirass c i i p l ' 3 0 , 1 " 6 0 , 1 " 9 0 S S * '
asználják, keresik, sőt követelik.
Sí
StraBs gombok, osattok

Glilcksthal é s T á r s a ,
— A város 800 pengő kártérítést fizet egy lábtörésért. K o c s i s József szegedi magánzó pert
indított a város ellen és 800 pengős kár megítélését kérte a bíróságtól. Kocsis József a mult
év februárjában a város tulajdonát képező belvárosi plébániaépület előtt a síkos járdán megcsúszott és eltörte a lábát. Bevitték a kórházba, ahol sokáig kezelték, de elbocsájtása után
is hosszabb ideig állott még orvosi kezelés alatt.
fa. járásbíróság elsőfokon elutasította a keresetet, mellyel szombaton foglalkozott a törvényszék W e i s z-tanácsa. A fellebbviteli biróság
ítéletében megállapította a város kártérítési kötelezettségét és kötelezte, hogy 800 pengőt fizesse meg Kovács Józsefnek. Az ítélet jogerős.

Osuusíukkuk&uppa
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Talán mondanunk sem kellene, hogy a Tótfimalmoknak óriási áldozatokat jelent a távolkülföldre való kivitel s az a pionirmunka, amit
a magyar liszt külföldi érvényesüléséért folytat,
de vállalni kellett ezt az áldozatot szomszédaink rideg elzárkózása miatt és a távolabbi'
magyar jövő érdekében.

— U j színházi, művészeti és sportlap
jelenik
meg Szegeden. Szeged egyetlen hetilapja, a „Szegedi Hét", amely felöleli a színházi, mozi és sportélet érdekes eseményeit, foglalkozik a társadalmi
élettel, közli hetenkimt az összes szinlapokat, moziműsort, aktuális riportokat, rejrtvéoyeket. A lapot Osváth Tibor Ottó szerkeszti. A „Szegedi Hét"
egyes száma 10 fillérbe kerül, kapható a színházban, a jegyszedőknél és a z uccai újságárusoknál.
Ha friss, érdekes, eelven lapot akar olvasni, vegye
meg szerdán a „Szegedi Hét" első számát
A második filharmonikus hangverseny a BelElőfesfeft 6 0 X 9 0
városi Moziban 14-én, vasárnap pontosan 11 órakor kezdődik.
p e r z s a s z
— Egyetemi bál. A súlyos gazdasági viszonyokra való tekintettel a z idei farsangi szezonban elmaradnak a szokásos jogász-, medicus-, bölcsészbál ak és ezek helyett a „Turul-Szövetség" a többi
bajtársi egyesület bevonásával és az egyetemi tanács támogatásával egyetemi bálát rendez. A bál
Szőnyegfonalak te
diszvédnöke dr. S z é k i Tibor rektor. A bál közFfecher
ponti irodája a Gizella-téri Turul Klubban van.
— A Dolgozó Nők Csoportja febr. 3-án Tengerészbálat rendez az Utazók Egyesületében ( K á l 99
vin-tér 3.) Jelmezről felvilágosítást nyújt a klub
K ö l c s e y wcca 10.
(Kelemen-ucca 11., I.) este 7—8 óra között
— Érdekes előadást f o g tartani január 15-én,
hétfőn délután 5 órai kezdettel Radnóti Dezsőné
MANSz-alelnök Tömörkény-ucca 1. sz. alatt (Leínyliceum épületében) „ A nő az egyesületi életben"
cimmel. Érdéklődőkpt hívesen lát a MANSz. 135
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4 kilogramm fával 25 pere alatt
140 l i t e r
40 C 8 fürdővíz.

Ö N F Ü T Ö

F Ü R D Ő K Á D

i. ren$¥£»< M.«ii*« Saegid,
Feketesa*

M9GYAR FÉM ÉS LÁMPAÁRUGYŰH
Rí.
B U D A P E S T—K fi B Á N Y A
Postafiók 20.

a c c a 22.

Kérem a 105. számú prospektus dijtasn megkü'dését a LflMPRRl ÖíMStlSáü

Mádról:
-n: ó v:
Voglalkoate;
Pontos cim..

i

12

DE

[ . M A G Y A R O R S Z Á G

MAKÓI HÍREK

— Evangélikus egyházi hirek. Istentiszteletek
sorrendje: vasárnap d. e. 10-kor gyülekezeti istenAz aradi-uccai Függetlenségi és 48-as Kör soro- tisztelet, 11 órakor gyermekistentisztelet az elemi
zatos előadásokat rendez. Az első előadást vasár- iskolában, délután fél 4 órakor bibliaóra az elemi
nap este fél hét órai kezdettel tartja Csillag iskolában, 5 órakor istentisztelet, irásmagyarázattal. — lG-án délelőtt 9 órakor a lelkészi irodáIstván állatorvos a szimultán oltások legújabb
ban egyházmegyei lelkészi értekezlet.
tapasztalatairól.
Munkáselőadás a városházán. A makói szerve— Nőmunkások gyűlése. A szociáldemokrata
zett munkások előadássorozatában a legközelebbi párt nömunkás csoportja vasárnap délután fél 4
előadó Szakasits Árpád lesz, aki kedden este órakor a Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.) tag7 órai kezdettel „Ázsia ébredése és Európa jövője" gyüiést tart, amelyen a nőmozgalom jelentőségét,
cimen tartja meg előadását a városháza közgyű- valamint az aktuális politikai ós gazdasági helyzelési termében.
tet Ernst Sándomé ismerteti.
Makó képviselőtestülete hétfőn délelőtt 9 órai
— A szegedi állami főgimnázium összes végxuzdettel tartja januári rendes közgyűlését. A gyű- zett tanulóit (1906—1919.) felkérjük, hogy az intélés tárgysorozatán 45 tárgy szerepel, amelyeket
zet hősi emlékmüve létesítése tárgyában folyó hó
szombaton délelőtt tárgyalt le a közgyűlés állandó 15-én hétfőn délután 5 órakor az intézet tanári
választmánya.
tennét^en tartandó megbeszélésen megjelenni szíOndolálás
n/Mi Ü l
ü #
veskedjenek
— A MA_NSz szegedi csoportja mai napon főzőiskolájának második konyhaművésze*' bemutató& . V » , Tq Kállay Albert ucca 1. sz.
ját tartja délelőtt 11-től l-ig és délután 4-től 6-ig
A rákosi tejszövetkezet, amely a mult nyáron lé- a Hudoll-tér és Vár-ucca sarkán levő helyiségben,
135
tesült, az utóbbi hónapokban hatalmas fejlődésnek hova szeretettel hivja meg az érdeklődőket
indult. Rohamosan növekszik a tagok száma és
x Tudja ön már. hogy az ismert Aspirin-tabletezzel együtt természetesen a szövetkezet tejfor- ták 1895-ben beható kísérletek és tudományos kugalma is. A megnövekedett forgalom lebonyolítá- tatások után kerültek forgalomba és immár kb.
sára a mostani helyiség szűknek bizonyult, a szö- 33 év óta az emberiséget a „meghűlések" elleni vévetkezet vezetősége ugy határozott, hogy a régi dekezésnél támogatják
rákosi-csárda helyiségeit megfelelően átalakítja és
x Ha Budapesté utazik, első utja legyen a féa legmodernebb eszközökkel felszerelve, a tejszövetkezet rendelkezésére bocsátja. A vármegye al- nyeser átalakitott és kibővített Hungária-fürdőbe
ispánja az állategészségügyi ebadó alapból 150 (Budapest, VII., Dohány-ucca 44.) menni. Itt m á r
pengőt, a város pedig 5000 téglát bocsátott e cél- reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megfürödhet, h a n e m jól
ból a szövetkezet rendelkezésére.
m é g i s reggelizhet
A szimultán védőoltások sikerére vonatkozólag
érdekes statisztikát terjesztett a közigazgatási bizottság ülése elé Tarnay alispán. A kimutatás szerint a megye az elmúlt évben próbaojtásokat végeztetett: Elek, Bánhegyes, Battonya, Pílvaros,
Végegyháza, Dombegyháza, Palota, Mezőkovácsháza, Földeák, Apátfalva, Szőreg községekben és
Makón. Beoltottak összesen 997 sertést. A beoltott
állatokból 5 darab pusztult el, vagyis 0.5 százalék,
ami meglepően jó eredménynek mondható.

¡sr:& 50 H o f f f m a n h é

I U D A P E S T
sgnagyobb sikere

A hö'gyközönség szivos fiaryelmét fe hivom, hogy
x
Jancsi a közkedvelt és M f t F l f m i
legjobb nSifodrász ozentu' R A O t f BDlCfl fll K l S
nöifodrász üzletében dolgozik, Kállay Albert u. 1. m
Az apácai plébános könyvtárából 278 kötetet vásárolt a megye. Közöltük, hogy a nyugalomba vonuló Sulyok István csanádapácai plébános áruba
bocsátotta gazdag és rendkívül értékes könyvtárát. A vármegye alispánja a közigazgatási bízottság szombati ülésén bejelentette, hogy a könyvtárból egyelőre 128 müvet vásárolt meg 278 kötetben. kötetenklnt 2 pengőért.
Jelmezbálra parókakölosönzés 40 féle választékban
U a C C m > « h m A nőifodrász, K ál1*30-161 íffif^FFPíTOlBnlie lay A. ucca 1

leiles gőzzel...!
optimista zenós revü 11 képben.

a Terézköruti Színpadon.
Játszák: Rajna Hlice, Kökény Ilona,
llosvai Rózsi, Gárdonyi, Herczeg, Köváry, Makiári, Radó, Komlós, Lengyel
Gizi, Szönyi Lenke, Bodó Ica, Sass Oliy,
Keglevich Marietta, Götz Erzsi, Vadnai
Éva, Kompóthy, Fenyő, Vértes, Barna,
Hacsek és Sajó.
te
Konierái:

V a d n a i László

1934 január T4.

ÉKSZEREIT
ne liaüuiu elárvt:r«íelnl.

Zálogjegyét maqas áron megveszem. Arany, ezüst
beváltóhely
Nagy óra és ékszer javítóműhely.
ékBZ6ré8Z K 4 r 4 u
Lackó (Fischer)6rás
"lle-tt.
14. Dréher söröző me

és

Mfávészzei

HETI MŰSOR:
Ma, vasárnap délután: Csókhercegnő. Mérsékelt
helyárak. Délutáni bérlet.
Ma, vasárnap este: Csipetke. Bérletszünet.
Hétfőn este: Csipetke. Bérletszünet.
Kedden délután: Szegény Mavrier. Vigjáték.
Filléres helyárak.
Kedden este: Csipetke. Bérletszünet
Szerdán este: Csipetke. Bérletszünet.
Csütörtökön délután: Amit a lányok akarnak.
Filléres helyárak
Csütörtökön este: Aranyifjú. Szinmü. Premierbérlet 1.
Pénteken este: Aranyifjú. A. bérlet.
Szombaton délután: Lengyelvér. Operett. Filléres helyárak.
Szombaton este: Aranyifjú. Bérletszünet.
Vasárnap délután: Alvinci huszárok.
Vasárnap este: Csipetke. Bérletszünet.
Hétfőn este: Carmen. Opera. Premierbérlet

Harmónia hangverseny
A 6-ik bérleti est a magyar énekművészet legújabban feltűnt csillagának bemutatkozása.

Huszka Rózsi január 25.
az operairodalom legszebb áriái mellett a dalirodalom kincseit énekli a Tiszában Pálos Marcell
karnagy kísérete mellett. — A Harmónia koncertjei sorában méltán nagy érdeklőd&ssel várt áriaés dalest jegyei Délmagyarország jegyirodában
1.60-tóL
A második filharmonikus hangverseny a Belvárosi Moziban 14-én, vasárnap pontosan 11 órakor kezdődik.

4 színházi iroda hírei
Ma délután „Csókhercegnő". Siessen jegyet váltani, mert kimarad a legkellemesebb vasárnap délutáni szórakozásból.
„Csipetke" előadásai iránt egyre jobban fokozódik az érdeklődés.
„Carmen" — Anday Piroska, Escamilló — dr.
Palló Imre, Don Jósé — Pilinszky Zsigmond, február 22-én, hétfőn este
„Aranyifjú. Irta: Hunyadi Sándor. Premier csütörtökön.
Aranyifjú 1 Aranyifjú 1 óriási siker. Premier
csütörtökön.
„Carmen" jegyei már csak korlátolt számban
kaphatók.
„Csipetko" minden estet
Kedden délután filléres helyárakkal „Szegény
Mavrier" a legszellemesebb francia vigjáték.

A lesdrácrább hely P 4 " 5 0
Húsz lopást Ismert he egy véletlenül kézrekerfilt tolvaj. Dr. Juhász Zoltán palotai szolgabíró
OKvetien nézze meg! Okvetlen nézze meg!
fáskamrájában tegnap teltenértek egy tolvajt, aki
50 kiló fával éppen távozóban volt a fáskamrából.
A tettemért tolvaj: Gráf Mihály. A csendőrség
előtt gazdag bünlajstromról tett vallomást. November és december hónapban összesen 20 lopást
követett el. Gazsó Istvántól fát lopott, özv. Szabó
nyújtó illatszertár Szegedhez nem messze
Lajosnétól 2 tyúkot és fát, Kodrán Jánostól ruhaeső községben teljes berendezéssel, áruneműeket és fát, Asztalos Jánostól hizott baromval, azonnal, de legkésőbb febr. 15-ig elfiakat, Aschenbrier Máriának az udvarában háadó.
Bővebb
részletek
megtudhatók
romizben is járt, tyúkokat, fát és ruhanemüeket
109
„Existencia
1934"
jeligére
a
kiadó.
lopott, özv. Nagy Andrásnétól pulykákat, Rátkai
Jegy valamennyi pesti színházba 25 százalékos
István igazgató-tanítótól baromfiakat. Nagy Jáengedménnyel a Délmagyarország előfizetőinek.
nos udvarában is háromizben járt, fát és BaromKOn»nelnyUvánll&9.
132
Vigszinház: Aranyifjú, Magyar Szinház: Bál a Safiakat és ruhanemüeket lopott, az egyik kocsma
Mindazon rokonoknak, jrtbarátoknak és östnérösökvoyban. Belvárosi Szinház: Helyet az ifjúságnak,
elől ellopott egy biciklit, Asztalos Mihály háza elől
nek, akik szeretott édesanyánk
Király Szinház: Kék Duna. Fővárosi Operett: Csiözv. Pinlcrlt» Győrfivnft szili. Fiblch Anna
elvitte az uccai hidat, nem kímélte a saját apját,
temetésen mogjelentok éf kosíora és virágadnmányalkpetke. Városi Szinház; Magyar Szivárvány, KaGráf Györgyöt sem, akinek az udvarából kakast
kal fájdalmunkat ezúton is enyhíteni igyekeztek,
maraszínház: Ketten a hintán, Bethlen-téri Szinfogadják hálás köszönetünkot. Az engesztelő szent
lopott el. A tolvajt őrizetbe vette a csendőrség.
mise folyó hó 19-én reggol 7 órakor lesi a rókusi
ház: Üzep a Hargita, Andrássy-uti Szinház: Bridloraplomhan.
A
gyászolft
caaEékd.
Az állam elővásárlását kérik gróf Dessewffy
ge; A koma; Analfabéta tanfolyam, Pallós-LaAurél kaszaperi birtokára. Gróf Dessewffy
dies, Terézköruti: Saldo 1933.
Aurél kaszaperi másfélezer holdas birtokát eladta a tótkomlóst Pipis Testvéreknek. A vételi
szerződés bemutatása kapcsán Csanádmegye gazdasági albizottsága az állam elővásárlási jogának
érvényesítése iránt tette meg a szükséges lépéseHosszú idő után ismét megjelenik a szegedi közönség előtt a magyar dal legnépszerűbb műket. A földművelésügyi miniszter bizottságot delevésze, C s e 1 é n y i József U t r y Annával, a fiatal rádióprimadonnával együtt a szerda délelőtti
gált a kérdés tanulmányozására, a bizottság mungyorssal érkezik, hogy D. Dormándi Ede és dr. Kálmán (Kotrisz) Zoltán szerzői estjén énekelhessen.
kájának elvégzése után a gazdasági albizottság
A szerzők gondoskodtak arról is, hogy a szegedi közönségnek alkalma legyen a legszebb és
most kéri a földművelésügyi minisztert, hogy az
a legnépszerűbb Cselényi-nótákat meghallgatni. A kitűnő művész közölte, hogy a műsor második
elővásárlősi alapból az állami elővásárlási jogot
felében azokat a nótákat is elénekli, amelyeket tőle a közönség hallani kiván.
gyakorolja. Az igénylő földhözjuttatandók és birBalogh Klári „A hazugság" cimü chansonja, M e d g y a s z a y Vilma és Sólyom Janka
tokukrrt kiegészíteni kivánó kisgazdák névsorát is
ragyogó előadására fogja visszaemlékeztetni a közönséget, konferanszában pedig „felülteti" a hallfelterjesztették a miniszterhez.
gatókat a szegedi villamosra és elviszi őket az árkádsorba „szoborvadászatra".
Eladó jutányos feltételek mellett Alma-ucca 19.
A szerzői esten Szeged városának katonai és polgári előkelőségei teljes számban résztveszszámú ház. Értekezni lehet Mma-ucca 16 szám j nek, de ott lesznek a felekezeti élet kitűnőségei is.
alatt

Biztos megélhetést

Cselértyi József Szegeden

1934 január 14.
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Télen ís

— Gyorsirási, gópirási tanfolyamokra beiratkozás január 15-ig szakiskolában (Honvéd-tér 4. sz.)
Gyors, olcsó, jó kiképzés. Államvizsga.
Fogorvosi hir. Dr. Tólh József fogorvosi rendelését megkezdte. Brüsszeli-körűt U, emeleten.
— Megjelent a Milliók Könyve legújabb száma,
kapható mindenütt.
— A Színházi Élet eheti száma a szokásos gazdag és bő terjedelmén kívül valóságos külön kis
divatlappal bővült. Ez a divatlap képekben és írásban elmondja az Operabál előkészületeit, stb Hevesi Sándor azokról ir, akik kimaradtak a Greguss-dij jelentéséből stb. stb.

• különféle sporthoz
|
E? A
nélkülözhetetlen a l l I b
fc
Szél Ss hideg kiszárítja a bőrt, azért ilyenkor gondosabban kell ápolni és ha nem akarjuk, hogy kivörösödött és cserepes legyen, akkor esténként éa
reggel mielőtt a szabadba megyünk, dörzsöljük be
kezünket és arcunkat NIVEA-CREME-el vagy,
OLAJ-jal. Az eredmény: puha és sima lesz a
bőrünk és sportszerűen .üde lesz a külsőnk.
A N I V E A - C R E M E és O L A J eucerit-tartalma
miatt kiváló és nélkülözhetetlen bőrápoló szer«
a NIVEA-CREMK árat dobosban • P -.S0-2.20
tubusban i P V— U60
a MIVEA-OLAJ árui P V—, 1.70 «• 3.50.

Sport
Casablanca! ^eohivásl kapóit
a Szeqed FC

SZEGEDI SAKKÉLET

A Szeged FC vezetősége szombaton levelet
kapott Casablancából. A levelet F á b i á n István, a Szegedről elszármazott sportember irta,
aki mint a casablancai csapat egyik vezetője,
két mérkőzésre meghivta a Szeged FC-t. A Szeged FC vezetősége azonnal válaszolt a meghívásra. légi postán küldte el feltételeit. A levélben a vezetőség hangsúlyozza, hogy a casablancai meghívásnak csak abban az esetben
tehet eleget, ha még legalább négy afrikai mérkőzést sikerül szerezni. A vezetőség egyidejűleg levelet irt Oránba, Algírba és Marseillebe,
hogy fogadják a szegedi csapatot.

Rovatvezető: Soóky László
9. saámu játszma.
Világos: Kowrád Alajos. Sötét: Sandberg György.
1. e2—e4
e7—e5
2. Hgl—f3
d7—d6
Sötét a ma már nem igen használatos Philidori
védelmet választja
3. d2—d41
eö:d4
Szokásosabb itt Hd7 stb. Ez teljesen zárt játékot
ad, ami ellen nem könnyű támadást vezetni.
4 Hf3:d4
Hg8—f6
5. Hbl—c3
Ff8—e7
6. b2—b3
c7—cöí
Jobb Hc6 stb.
7. Ffl—b5+
Világos ügyesen kihasználja söltl .ni íjai L Íja,
hogy Hf5-öt léphessen.
7.
Fc8—d7
8. Fb5 :d.7+ Hb8;d7
9. Hd4—f5
0-0

Tfözscfe
Budapesti értéktőzsde zárlat A tőzsde irányzata
ma egyenetlen, nyitáskor ugyan ismét a napok óta
tartó barátságos alaphangulat volt érvényben és
ujabb áremelkedések mutatkoztak. A tőzsdeidő folyamán sok papírban realizációs eladásokat bonyolítottak le, ami a részvények árfolyamának
mérsékelt visszaesését eredményezte. A többi értékek ezzel szemben ma is kedvező megítélésben
részesültek és árnyereséget értek el. A forgalom
mérsékelt volt. Irányzat zárlatkor egyenetlen. A
fixkamatozásu papírok piaca szilárd volt. Folytatólagos vásárlási megbízások teljesítése az összes
címletek árfolyamát, de különösen a fővárosi kölcsönkötvényeket újból megjavította. Magyar Nemzeti Bank 134, Ganz 9.5, Izzó 281, Szegedi Kender
13, Jutaipar 11.7, Goldberger 30,5, Pamutipar 41.5.
Irányzat egyenetlen.

A déli kerületi ifjúsági birkózóbajnokságo(cat vasárnap bonyolítják le a Vasutas rendezésében. A versenyen a kerület valamennyi számottevő birkózója részt vesz. A verseny délután 3 órakor kezdődik a rókusi tornacsarnokban.
l a
s z á r a z
t i l z l f a
SzAK—KIE ping-pongverscny lesz vasárnap
l
a
h
a
z
a
i
s
z e n e k
délelőtt 9 órakor az ipartestületben. A két csapat
10. 0 - 0
P o r o s z
k o k s z
összeállítása a következő. SzAK: Baróti, Kovács Helyesebb, minit H:d6, amire 11. Va5 Fb2, 12. F:d6
Háró Jóslta uooa 20.
I., Kovács II., Mecseki, Rózsa. — KIE: Berényi, V:d6, 13. H:é4 V:d7, 14. H:c3 0-0, 15. He2+ Khl, Fischer fatelepen Telefon
18—31.
Fehér, Horváth, Márky, Szabó. Délután 5 órakor 16, Vb6 stb. következhetnék.
tánccal egybekötött teadélutánt rendez a SzAK.
10.
Hd7—e5
renovált aicim uuivivn eladót J á m b o r
Magyarország—Németország válogatott fntball11. Fel—g5 Bf8—e8
a s z t a l o s n á l , e y e r t y á m o í l u c c a ü. s z . a .
vállal m i n d e n n e m ű épUlet és butorasziamérkőzés lesz vasárnap Frankfurtban. A váloga- Erősebb Hg6.
'os mu-'kal rendulviil olcsó áron.
Itt
tott csapatot Nádas szövetségi kapitány csak a
12. Hf5:e7 Be8:e7
mérkőzés előtt állítja össze.
AZ EURÓPAI RÁDIÓADÓÁLLOMÁSOK UJ
13. Fg5:f61 g7;f6
TELJES HULLÁMHOSSZ-TÁBLÁZATA
He5—c6
A Szegedi Munkás Testedző Egyesület a szezon
14 f2—f4
megjelent a
,
,
efső tornaünnepélyét február 4-én, vasárnap dél15. Vdl—h5I Hc6—d4
után fól 5 órai kezdettel rendezi meg a rókusi tor16. 14—f5! Kg8-h8
nacsarnokban.
H:c2-re 17. Bf3! következnék, ha mo1' Tt-üT. ngy
legújabb számában. Megbízható és biztos kalaA Móravérosi Torna Egyesület vasárnap dél- 18. Vh6! Kh8, 19. Vf6+ KgB, 20. Bg3-1-, KÍ8és21.
uz ez a hullámhowssz-táblázat a január 14.-én
nlíán 3 órakor, határozatképtelenség esetén 4 óra- Vg8 matt jöhetne.
éjfélkor életbelépő uj európai hullámelkor a Sántha-féle vendéglőben (Széll-ucca) tartja
osztásában. Közli a Rádióélet karácsonyi szá17. Bn-f4
Be7—e5
mának ezer díjjal jutalmazott rejtvénypályázatisztújító közgyűlését.
18. Bf4—h4
Vd8—gS
tának eredményét és nyerteseit. Az uj LeJiárAz Aignertelepi SE vasárnap délután 2 órakor,
19. Bh4—g4
Vg8—f8
operett,
a Giuditta bécsi rádióközvetitése kaphatározatképtelenség esetén fél 3 órakor tartja
20. Hc3—d5
Hd4:f5
csán gyönyörű képek ós részletes cikk számol
rendkívüli közgyűlését, amelven az SzTK-val való
21. Hd5:f6
HF5—h6
be erről á zenei világeseményről. A hét valafúziót mondják kt. A közgyűlésen a DLASz-t M i22. Vh5—h4
Be5—e6
mennyi rádiónevezetessége képekben és Írás1 a s s i n Gyula társelnök és F ü r s t György főtit- 23. Bg4—g3
ban vonul fel a Rádióélet hasábjain, amely egykár, az SzTK-t Pliehta Béla képviseli.
ben a legrészletesebb külföldi rádióműsort is
Itt jó lett volna Bg8+t is mire H:g8 nem áll V:b7
közli. A RÁDIÓÉLET számonként 20 fillér,
matt miatt. V:g8-ra pedig 24 H:g8 B:g8, 25. Btl
előfizetési Ara havonként 70 tiltér (Szegeden a
Jövő héten i n d u l a
stb- sznitén nyer.
Magyar Távirati Irodában),
2a — —
Vf8-e7
24 Bal—fl
Be6:f6
•> - ^
"«Sfl
A játszma megérett a feladásra. Sötét már teljesen
cél nélkül húzogat.
25. Vh4:f6
Ve7:»
26. Bfl :f6 Hh6—g8
27. Bf6:f7 — végre feladta.
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SAKKHfREK
A Szegedi Sakk Kör megrendezi Szeged város
Szlnh
1934. évi egyéni sakkbajnokságát. A verseny igen
I Í v JEL
H Mozival
*"al
JHÍ-SL
Mozival
érdekesnek ígérkezik, mert, mint a múltban, ugy
Művészettel
az idén is Szeged valamennyi számottevő sakkoSporttal
zója elindul. A bajnokság, melyen értékes dijak
Társadalmi é'ettel, politikával
kerülnek kiosztásra, folvó hó 23-án, kedden este
Szeged egyetlen mindent felölelő riportlapja
8 órakor kezdődik. Nevezni lehet a helyszínen 1
Friss, érdekes, aktui'is, nívós! pengő nevezési díj ellenében. Nem körtagak Í8 inK a p h a t ó :
dulhatnak
a színházban, mozikban, rikkan- Hastingsban a most befejeződött nemzetközi
csoknál, elárusítóknál
mesterverseny óriási meglepetést hozott amenynyiben a fiatat Flohr mester egy fél ponttal megelőzte Aljechin világbajnokot. A másik, de egyben
Egye« szftm ára
számunkra örvendetes meglepetést a magyar I.ilienthal Andor szolgáltatta, ki Aljechinnel holt
csak 1 0 fllíér
versenyben a második helyen végzett
Előfizetéseket elfogad
a Délmafryarországkiadóhivatala
A Békéscsabai Sakk Kör legkiválóbb játékosa
hat játszmából álló párosmérkőzésre szóiitatta fel
rovatvezetőnket, Soóky Lászlót, ki a kihívást elKőfaragó ipartelepemet K á l v á r i a iicca 46 sz. ald he- fogadta. A párosmérkőzés folyó bó 25, 26 ós 27-én
lyeztem it SÍ
Ant. 15-28.
FÁBIÁN LAJOS kerül lebonyolításra Békéscsabán.
:
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Katinka a tavasszal lematurált.
Már karácsonytól kezdve két könyökre támaszkodva ült a szobája nagy gyerekasztalánál, ideges ujjakkal szedte ki az oldalfésüt
szép barna hajából és lankadatlan buzgalommal szántott végig haján. Nem is értette meg,
hogy a fiuk hogyan készülnek viszgára, na és
pláne matúrára, azoknak nincs fésüjük és
nincs bubifrizurájuk, mert Katinka abban a
korban élt, ahol kizárólag a médiknek volt
bubifrizurájuk.
Katinka töméntelen sok jegyzetet készített és ezeket a jegyzeteket szakadatlanul és
kellő mérlegelés után, cserélgette osztálytársnőivel. A mérlegelés abból állt, hogy milyen
közel állt hozzá az illető, aki a jegyzetet
kérte.
Ilyenkor matúra előtt nagy volt az összetartás. A lányok megszűntek riválisok lenni. Kárász tanár ur személyes kegyeiért megszántok
stréberek, spiclik, vigyázók és bukásra kész
egyénkék lenni, nem maradt más, csupán a
nyolcadik osztály, a nyolcadik osztály, amely
matúrára készül. Mindössze annyi maradt
meg az egészből, hogy a jegyzetek kölcsönzésénél történtek kivételezések.
Kárász tanár ur latint tanított ö t v e n felé
járt, az egyik kezét állandóan a zsebébe sülyesztve tartotta, a másikkal rendszerint egy
elárvult és kissé megkopott kulcsot forgatott.
Hogy ez a kulcs milyen zárt lett volna hivatva felnyitni, vagy egyáltalában szolgált-e valamiféle célt, azt örök homály fedte. Egy bizonyos, hogy sem a lányok az iskolában,
sem pedig a sovány, szomoruképü Kárászné,
soha sem látta, hogy az ura ezzel a kulccsal
felnyitott volna valamit. Ennek a megállapításnak ellenére lélekszakadva rontott ura és
parancsolója után le a négy emeleten, ha valami véletlen folytán a tanár ur az éjjeli
szekrényen felejtette a kulcsot. Kárász tanár
ur minden este szépen sorrendben ide rakta
ki zsebének tartalmát, mely igen egyhangú
és gyér volt. Ennek a rendszeres kirakodásnak sok értelme nem volt, mert az ágymelletti székre igen ritka alkalmakkor került más
ruha mint az a bizonyos szürke csikós. Lelkiszükséglet számba ment a minden esti kirakodás. Valahogyan a gyermekkorban megszokott és férfikorban ieszokott imádkozást
pótolta Kárász tanár urnái, mert Kárász tanár ur nem imádkozott sem reggel, sem este,
ő csak kirakta zsebeit és elaludt, de Istenem,
ki tudhatja, hogy azon a bizonytalan helyen
nem Si/ámitják-e l>e ezt is.
A tanár ur sovány volt, enyhén gyomorbajos, a körmeit tollszárral tisztította, feltéve,
ha lyukas órája volt és az előzőnapi dolgozat
füzeteket, melyeket javítás céljából hazavitt,
otthon felejtette. Ha hűvös idő volt és már
nagyobbacska szél lengedezett, elővigyázatosan sohasem mulasztotta el, hogy feleségétől vattát kérjen, amit aztán féltő gonddal elhelyezett nagy és kissé elálló füleiben, sőt hivatását meghazudtoló előrelátással még a
zsebébe is sülyesztett egy darabkát, arra az
esetre, hn visszafelé elvesztené az egyiket

ELINDUL
Szóval Kárász tanár ur nemének ahhoz a fajtájához tartozott, amely már minden jelentőségét elvesztette — az ellentétek vonzzák
egymást — örök és helytálló igazságának
körzetében. Már sehol másutt nem keltett
legcsekélyebb lábkeresztberakást, hajigazitást, táska mélyéből előkerült púder meg rúzs
használatát, csupán a lánygimnázium nyolcadik osztályában.
Ez a lelkesedés primitív formák közt már
az ötödikben megkezdődött, ahol viszont Kárász tanár ur a latin tanítást kezdte meg. Aztán fokozódott a lelkesedés egyre merészebben, egyre melegebben, egészen fel a nyolcadikig. Ide kulminálódott az egész. A matúrán aztán a lányok vagy keresztül mentek,
vagy megbuktak, de egy bizonyos volt, hogy
szegény Kárász tanár ur könyörület és kivétel nélkül, minden esztendőben megbukott a
matúrán a nyolcadikosoknál.
„Jél nézd kérlek, az öregnek vatta van a
fülében s nézd kérlek a cipőket! Hát valami
rémes!"
És a tanár ur cipői valóban rémesek voltak, pedig erre a nagy vizsgára mindig a jobbik páit vette f e l . . . De ezek a cipők eppen
ilyen rémesek voltak egész esztendőn át,
sőt! Miután rendszerint a rosszabbikat hordta, még rémesebb. Szóval nem Kárász tanár
ur volt az, aki évről-évre megváltozott, roszszul készült és ennélfogva elbukott az utolsó,
nagy vizsgán. Nem! Akik megváltoztak minden évben, azok a maturánsok voltak, akik a
kezükben tartották immár érettségüknek irott
bizonyítványát és ennek az érettségi bizonyítványnak szemüvegén át máskép láttak,
helyesebben meglátták a vattát, meg a cipőt,
amelyet rosszul szabtak, rosszul hordtak és
pocsék módon vikszeltek ki.
Katinka négy éven át nem látott mindebből semmit. Szépen illedelmésen ült a padjában és némi fölényeskedő lenézéssel állt
fel a helyéről, mikor a tanár ur az osztályba
lépett. Ez a fölényeskedő lenézés a tanár urnák szólt és ebben is benne volt a nyolcadikos púderja rúzs és hajfésüje. Mindössze azt
a célt szolgálta, hogy Kárász tanár urat figyelmeztesse arra, hogy ő ugyan megteszi,
mert kénytelen, de- a férfi, már mint Kárász
tanár ur, vegye tudomásul, hogy ez csupán
kényszerből történik, ez a felállással való
tiszteletadás. Tulajdonképen neki kéne, hogy
ez kijárjon a tanár ur részéről, mert hiszen
utóvégre is ő a hölgy és a tanár ur a férfi.
Nem ugy, mint ez még az ötödikben volt,
ahol ő is mindössze ötödista volt és a férfi
a tanár ur, még hozzá a latin tanár ur.
A tanár ur azonban ezt a nagyon szépen
átgondolt és megformált arc, szem és szájjátékot alig látszott észrevenni. Talán azért,
mert a tanár úrban már valóban nagyon el
volt nyomva a férfi, annyira, hogy alig maradt belőle valami. A nagyobbik részt a latin foglalta el, már pedig közismert dolog,
hogy a latin tudomány erősen elavult dolog,
nem igen lát meg mást, mint amit érdemes
még ragozni, vagy legalább aminek meg van
a maga akuzativusza.

Katinka ugy tette le az érettségit, ahogy
nyolc éven át tanult és vizsgázott. Jól. A z
ókori történelem felett, nagyobb és objektívebb volt az áttekintése, mint abban a korban élő történészeké, akiknek feljegyzései,
formái némileg primitívek lehettek és akik
megközelitőleg sem voltak olyan jól informálva az eseményekről és ennélfogva nem is
lehettek olyan tiszteletreméltóan precízek,
mint T. Gy. ur, akinek könyvéből minden kétséget kizárólag, a lehető legnagyobb pontosággal megtanulta, nem csak az egyes csa,ák helyét, haderők számszerinti mennyiségét, egyes stratégiai húzások baklövéseit és
ezeknek egyenes következményeit, hanem
megtanulta azt is, hogy minő fenséges nagyszerűséggel viselkedett a Gracchusok anyja,
Cornélia. Mucius Scaevola milyen előkelő
nonchalencel nyújtotta be jobbját a tűzbe,
hogy ez nemes egyszerűséggel porrá égjen és
nem bujt el gyáván amögé a kitétel mögé,
hogy — „esküdni megesküszöm, de a kezemet tűzbe nem teszem, mert az csak kettő
van." — Nem. Egy Mucius Scaevola ilyet
nem mondott, ö igenis bedugta. És efct Katinka nemcsak megtanulta, de miután jól
érett lett, meg volt rá minden remény, hogy
meg is fogja jegyezni magának egy egész
életen á t
(Folyt k&v.)

Br. Reifer

Qszkárné

kozmetikai intézete

Szeged, Dugonics tér 11. I. em.

telefonszám:

26—02

Arcápolás. Szépséghibák kezelése. Szőrszálak, szemölcsök, véglege? eltávolítása.
Pénzkezelés Olcsó bérleti rendszer. Tanítványok kiképzése. Arcvizek. Arckrémek.
Pouderek.
»

Helyi fogyasztékurák a legmodernebb
villamos készülékkel.

petrol-gázlámpa

a falo barátja I
téli esíén nappali fényt ad
2 fillér 1 ó r á r a
E$keiraiJ>a»zriúi iái

ÉLELMISZEREK:
3 doboz egytizedes Portugál szardínia
1 doboz olasz szardella gyürü
% darab citrom
1 kg olasz narancs
HÁZTARTÁSI CIKKEK:
2 drb fali virágkosár
Stoppolófa 1 drb centiméterrel
Drot vasalótalp
Tollporoló
ÜVEGÁRU:
(3 drb boros pohár
6 drb szines boros v. vizes pohár
5 drb metszett boros pohár
6 drb sima vizes pohár
SZAPPANOK:
6 drh mandula szappan
8 drb kézmosó szappan
6 drb glicerin szappan
4 drb illatos arcmosó szappan
mm

—.88
—.44
—.24
—.54
—.24
—.24
— 24
—24
—.78
—.98
—.98
—.88
—.88
—.88
—.88
—.68

w;

OÍLMSGYARORSZXG

Í934 január T4.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
M A K ö l - OROSHÁZI

T Ó T H - M A L M O K

A Mapcsfl

r M m

mosóra

1934 január 14-től január 20-ig
Kedd,

lfsztlel
a

elismerten

LEGJOBBAK.

előadása. 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 5: Timkó Margit magyar nótákat
zongorázik. 5.30: Erdély nagy művészei. Janovics Jenő dr. előadása. 6: Mándits szolanzenekar. 7: Munkásfélóra. 7.25: A m. kir. Operaház előadásának ismertetése.
7.30: A m. kir.
Operaház előadásának közvetítése. Az álarcosbal. Dalmű 3 felvonásban, 5 képben. Zenéjét
szerzette Verdi. Az I. felvonás után hirek. —
Előadás után, kb. 10.30: időjárásjelcntés. —
Majd Kurina Simi és cigányzenekara a Kocsevics étteremből- 11.15: Columbia gramofonlemezek.

Csütörtök, fanuár IS

6.45: Torna. Utána Odeon Parlophon gramofoniemezek. 9.45: Hirek. 10: 1. Magyar váro9.15: Hirek. 10: Egyházi éneik és szentbeszéd
6.45: Torna. Utána: Odeon gramofonlemezek sok. 2. Asszonygondok. Saláták. (Felólvasas.)
a Belvárosi Plébániatemplomból. 11.15 Evan- 9.45: Hirek. 10: 1. Magyar mondák. 2. Mi új- Közben Polydor Brunsvick gramofonlemezek.
gélikus istentisztelet a Bécsikapu téri temp- ság a rádió körül. (Felolvasás.) Közben Po11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli
lomból. Prédikál Turóczy Zoltán győri lel- lydor-Brunsvick gramofonlemezek. 11.10 Nem- harangszó az Egyetemi templomból, időjáráskész. 12.20: Pontos időjelzés, időjárás és víz- zetközi viz jelzőszol sálat. 12: Déli harangszó jelentes. 12.05: Ifj. Héderváry Ferenc és c?állásjelentés. 12.30: Gróf Zichy ' Géza emgányzeneJíara. Közben kb. 12.30: Hirek. 1.15:
az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12
iékhánggverseny halála 10. évfordulóján. —
óra 05: Országos Postászenekar. Vezényel ifj. Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés.
Közreműködik a m. kir. Operaház tagjaiból Roubal Vilmos. Közben kb. 12.30: Hirek. 1.15: 1.30: Eugen Stepat bálalajka zenekara. 2.40:
alakult zenekar. Báthy Anna (ének) és Halmo 5 Pontos időjelzés, időjárás és vízállásjelentés. Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhiJános (ének). Vezényel Szikla Adolf. Beveze1.30: Kolompár Laci és cigányzenekara. 2.40: rek. 4: A nevető mundér, vitéz Szarka Géza eltőt mond Papp Viktor. 2: Odeon-Parlophon Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolvamhi- beszélése. 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelen
gramofonlemezek. 3: A m. kir. Földmivelés- rek. 4: A régi magyar népviselet. Győrífy Ist- tés, hirek. 5: A m. kir.
földmivelésügyi miügyi minisztérium rádió előadássorozata. Ur- ván dr. előadása. 4.45: Pontos időjelzés, Időnisztérium rádióelöadássorozata. 5.30: Zenebányi Jenő dr. egyet, tanársegéd: „A gyü- járásjelentés, hirek. 5: Magyar leányok rádió- kari hangverseny. Vezényel Fridi Frigyes. 6
mölesfavédelem
egolcsóbb
módja." 3.45: órája. Rendező Csanády György. 6: His Mas- óra 30: Angol nyelvoktatás. (J. W . ThompSchwartz János, ifj.
Schwartz
János és ters Voice gramofonlemezek.
son.) 7: Matuska Miklós éneke!, zongorán ki6.50: Francia
Schwartz Oszkár különleges hangszereken
séri Polgár Tibor. 7.30: „Derüre-derü." Tar--'
nyelvoktatás. (Garzó Miklós dr.)
7.20: Engel
játszanak. Zongorán kísér Polgár Tibor és Iván zongorázik. 8: A költő anyja. R. Simonffv ka est. 9: Hiretk, űgetőversenyeredmények. 9
ifj. Schwarzt János. Utána idő járás jelentés. Margit verseket mond el. 8.30: A bécsi Opera- óra 20: Orgonahangverseny. 10.50: Időjárás.
4.30: Petőfi: Bolond Istók. Elmondja Kiss Fe- ház Énekkarának hangversenye a Zeneművé- Majd kb. 10.55: aradi Rácz Berci é's dgányzerenc. (Közművelődési előadássorozat.) 5: Acélszeti Főiskola nagyterméből. Vezényel Cle- nekera a Britannia szállóból
hang dalárda hangversenye. 5.50: Amerika. men Krauss. Körülbelül 10.30: Hirek, időjáFöldi Mihály előadása.
6.25: Bertha István
rásjelentésó Majd a m. kir. Operaház tagjaiPéntek, fanuár tO
Szalonzenekara. 7.45: Sport és ügetőverseny- ból alakult zenékar. Vezényel Fridi Frigyes.
eredmények. 8: Helyszíni közvetiés a Kamara6.45: Torna. Utána Kristáy gramofmiTerneszínházból. Mákvirág. Vidám játék 3 fevonászek. 9.45: Hirek. 10: 1. Időszerű apróságok. 2.
Szerda,
fanuár
17
bam. 4 képben. Irta Szeben Klára. Utána 10
A tájfénvképezés. (Felolvasás.) Közben, Po!>ra 15: Hirek. 10.30: Budapesti
Hangver- 6.45: Torna Utána His Masters Voicé gralydor
brunsvick gramofonlemezek. _ 11.10:
seny Zenekar. Vezényel Zsolt Nándor.
mofonlemezek. 9.45: Hirek. 10: 1. Urak és Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli han
rangszó az Egyetemi templomból, idő járásjelentés. 12.05: Kondor Leó és Polgár Tibor kétzongorás jazz. Közben kb. 12.30: Hirek. 1.15:
Pontos időjelzés, időjárás és vízállásjelentés.
1.30: Haris Győző vokálkvartettje. 2.40: Híreik,
szállnak
Szegediek Pesten a
Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 3.30: A rádió diákfélórája. 4: „Magia —
i
u t
5 8.
R á kó c
te". Jónás Károly csevegése. 5: ,.A kárpáti téli csata". Pilch Jenő előadása. 5.30: Bachmann
150 kényelmes, modern szoba, hideg, meleg folyótrió. 6.10: „Az ember tragédiájá"-nak emlévízzel, telefonnal, rádióval, elektromos fénvfelzékei. Pataky József
előadása. 6.35: felvinczl
sekkel. P a t l n á s h l r U k i v á l ó k o n y h a . Hangulatos
Takács Aíice hegedül, zongorán kisér Polgár
cigányzene. Virágoskert
Tibor. 7.10: A rádió kfilüygi negyedórája. 7
óra 25: A m. kir. Operaház előadásának isn
mertetése. 7.30: Az Operaház előadásának közvetítése. 1-. Egy rövid élet. Dalmű 2 felvonásban. 2. Parasztbecsüet. Melodráma egyjobbágyok a mult század elején. 2. Festmé- f lvonásban. Majd Bura Károly és cigányzeHéttő, Január 13
nyek, képek és dísztárgyak kezelése. (Felol- nekara a Ketter étteremből 11.15c Len Baker
6.45: Torna. Utána: Odeon-Parlophon gra- vasás.) Közben Polydor Brunsvick gramofonjazz a Dunap-vlotia szállóból.
Inofonlemezek. 9.45: Hirek. 10: 1. Aranytanálemezek. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat.
csok utasoknak 1825-ből. 2. Tiz perc egész12: Déli harangszó az Egyetemi templomból,
ségügy: A szamárköhögés. (Felolvasás.) KözSzombat, fanuár 20
Időjárásjelentés. 12.05: L.' Christián Lili éneben Polydor-Brunsviek gramofonlemezek. 11 kel, Setét György hegedül, zongorán kiséri
6.45:
Torna. Utána: Polydor Brunsvick graóra 10: Nemzetközi vizjelzőszogálait.
12:' Déli Polgár Tibo. Közben kb. 12.30:
Hirek. 1.15:
harangszó az Egyetemi templomból, időjárás- Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. mofonlemezek. 9.45: Hirek. 10: 1. Abonyi Lajos Írásaiból. 2. A szülőföld a magyar költők
iielentes. 12.05: Polydor-Brunsviek gramofon1.30: Állástalan Zeneszek Szímfónikus Zeneverseiben. (Felolvasás.) Közben gramofonlelemezek. Közben 1^.30: Hirek.
1.30: Pontos kara. Vezényel Melles Béla. 2.40: Hirek, élelmezek.
11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12
időjelzés, időjárás
és vízállásjelentés. 1.30: miszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 3.30:
Mária Terézia 1. honvédgyalogezred zeneka- A rádió diákfélórája. A gyufa feltalálója. 4: óra: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelcntés. 12.05: Rajnoka Klára
ra. Vezényel Fricsav Richárd. 2.40: Hirek, élel- A szépségápolás
az ókortól. Bozzay Margit
énekel, Böhm Endre énekel, zongorán kiséri
miszerárak, piaci arak, árfolyamhirek. 3.30:

Vasárnap, fanuár 14

j a n u á r 16

Metropolba
z

Szobák 4 pengőtől.

Telfes penzió 9 pengőtől.

A rádió diákfélórája. A zentai hős. 4: Asszonyok tanácsadója. (Arányi Mária előadása.)
4.45: Pontos időjelzés, időjárásjel ;ntés, hirek.
5: Megyünk Pestre. (Történelmi séta) Pogány
Béla előadása. 5.30: Somogyi szalonzenekar az
Auguszt cukrászdából. 6.30: Német nyelvoktatás. (Szentgyörgyi Ede dr.) 7: Maygar nóták.
Közreműködik László Imre és Rácz Béla cigányzenekara. 8: A világgazdaság válsága.
Éber Antal dr. előadása. 8.30:
WaldbauerKerpely vonósnégyes. 9.30: Hirek, időjárásielentés. 9.50: A magyar népzene hatása a szomszédos népek zenéjére. Bartók Béla előadása
gramofonlemez es zongoraszámok bemuatásávail. 10.40: aradi Farkas Sándor cigányzenekaqa a. Badófkáy#M0ból.

SOR SZANATÓRIUM

Sudapest VII. Ker. Vilma királynő ut 9. Telefon 31-5-26.
Sebészet, belgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, idegosztály.
Olcsóbb mint bármely klinika vagy közkórház kíllönszobája.

Napi
18

ellátási

dij10

pengőtől.

Kórházi pausálárak idegbetegek esetében továbbá szüléseknél.
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22.40: Szórakoztató zene.
KALUNDBORG. 20: Olasz zene. 22.15: Változatok egy Schumann-témára.
LIPCSE. 12: Szórakoztató z£ne.
13.25: Operettlemezek 15.15: Hegedű, szoprán és zonP
H
I
L
I
P
S
)
Telefon
29-29.
M
Díjtalan
liemuialán
goraszólók.
LONDON
Régiónál. 19.30: King zenekar. 20
Polgár Tibor. Közben 12.30: Hirek. 1.15: Pon- óra 50: A „Gíuditta" szereposztása és tartaóra
30:
Mandolinzene.
22.15: Katonazene.
tos időjelzés, időjárás és vízállásjelentés. 1.30: lomismertetése. 7: Közvetites a bécsi állami
MILANO. 17.10: Énekverseny. 19.30: GramoKerntler—Országn—Friss
trió. 2.40: Hirek, Operaházból. „Giuditta." Z"nei vígjáték öt
fon. 20.40: Gramofon.
élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhírek. 4: kepben. Zenéiét szerezte Lehár Ferenc. 10:
A Rádióélet meseórája. (Ilarsányi Gizi előHirek, időjárásjekntés. 10.20: Mándits "szalon MÜNCHEN. 18.30: Vidám lemezek. 20 óra 20:
Tarka óra.
adása.) 5: Helyszíni Közvetítés a Svábhegyi
és jazz zenekar a Pátria kávéházból. 11.25:
OSLO.
17: Gramofon. 20: Struve tenorista/
Csillagvizsgálóból. 5.40: Kalmár Pál magyar
Toll Árpád és Tancsi cigányzenekara a Patdalestje.
21: Rádiózenekar.
nótákat énekel Veress Lrjos és cigányzeneria kávéházból.
PRAGA.
6.45:
Ébresztő. 7.30: Karlsbadi für-i)
kara kíséretével. 6.30: Rí.dió amatőrposta. 6
dőzene. 12.10: Gramofon. 16: Rádiózenekar.
17.25: Gramofon. 20.40: Herzsmann J . zonográzik.
ROMA. 17.15: Könnyű zene.
19.30: Gramo-i
fon. 20.30: Reklámhangverseny
STOCKHOLM. 17.45: Gramofon. 20: Rádiózenekar. 22: Szórakoztató zene.
Vasárnap, Január 14
négyes,
20.45: Roma Nia operettdalokat STUTTGRAT. 16: Hangverseny. 23: Beethoénekel.
BELGRÁD. 11: Gramofon. 12.05: Rádíúzeneven: II. zongoraszonáta.
kar. 15: Dallemezek. 15.30: Aranícki zene- DAVENTRY. 16: Mendelssohn: Andante és
VARSÓ. 12.05: Szalonzene LembergMl. 15.40:
rondo. 21.15: Tánczene.
kar. 19: Népdalok.
Jurand énekkar (lemez). 15.55: Tolkacz zonFRANKFURT. 16: Operaintermezzok. 21.30:
BERLIN. 16: Könnyű zene. 18 óra 30: Házi
gorajátéka. 16.55: Walewska énekesnő dalStuttgart.
zene.
estje. 20.15: Verdi:Othello, opera gramofoHAMBURG. 18: Ifjúsági ének és zenekar. 18
BRESLAU. 12: Térzene. 13: Könnyű zene. 18
non.
óra 30: Könnyű lemezek.
óra 50: Balalajka.
WIEN. 12: Rádiózenekar. 17.15: Tittl Angéla
BUKAREST .13.15: Könnyű lemezek. 17 óra: KALUNDBORG. 20.50: Dalok. 22.05: A Pro zongorázik. 19.40: Derűs részletek Mozart
Artc vonósnégyes játéka.
Visoiu jazz. 19: Rádióegyetem. 20.20: Rádióoperákból. 21.55: Rádiózenekar.
LIPCSE. 14.45: Gramofon. 18.30: Gramofon.
zen elcar.
20.30: Kellermann: Alt- és zongoradalok.
DAVENTRY. 16: Olof-szextett tenordalokkal.
F ü r d ő k á d a k
18: Orgonaverseny. 22.30: Katonazene te- LONDON Régiónál. 19.30: Könnyű zene birifürdőkályhák, mosdók, ang-o klozet, bidók ós
tondalokkal. 21: Rádíózenekar. 22.15: Szánnordalokkal.
piperecikkek elsőrendű kivitelben Fekete
tó
Enid
alt
és
Langrisch
zongoraversenye.
íi Nándornál, Kossuth L. sugárut 18 Tel 22-72.
FRANKFUBT. 17: Hangversenv. 20: Beetho23.30: Kyte tánczenekar.
ven: Fidelio, opera 2 felvonásban.
HAMBURG. 19: Harmonikazenekar. 20: Kö- MILANO.'17.15: Könnyű zene. 19.30: GramoSzerda, Január 17
fon. 21: Opera.
nigswusterhausen.
MÜNCHEN.
16:
Hangverseny.
19:
Kis
rádióBELGRÁD. 11: Gramofon. 12.05 RádiózeneKALUNDBOBG. 20—23.15: Offenbach: Orzenekar. 21.30: Rádíózenekar.
kar. 19.20: Népdalok zenekarral.
feusz a pokolbam, operett három felvonásOSLO. 17: Szalonzene. 20: Hangverseny. 22 BERLIN. 19: Népdaléneklés.
21: Beethoven:
ban.
óra 15: A Trontheimi nyolcas hangverseIII. szimfónia.
LIPCSE. 12: Térzene Münchenből. 16: Szónye.
BRESLAU. 14.15: Gramofon. 20.30: Mandolinrakoztató zene. 19: Halloren-est.
mne. 22..%: Beethoven zongoraszonáták.
LONDON Régiónál. 17.30: Szórakoztató zene. PRAGA. 6.45: Ébresztő. 7.30: Karlsbadi fürdőzene. 11: Gramofon. 17.15:
Gramofon. BUKAREST. 13.15: Könnyű lemezek. 18.15:
19.30: Könnyű zene. 22.05: A Londoni vo19.20: Mílinovsky fúvószenekar.
Rádiózenekar. 20: Kamarazene. 20.45: Elda
nósok hangversenye.
ROMA.
17.30: Brailoschi zongoraművész játéFranka énekel«
MILANO. 17 Cetra zenekar. 19.15 Gramofon.
ka. .19.30: Gramofon. 20.45: Könnyű zene.
DAVENTRY. 16: Dixon Cecil zongorázák. 16
21: Opera.
óra 15: Zenekar hegedűszólóval. 21: SzimMÜNCHEN. 19.10: Orgonaverseny. 20: Kö- STOCKHOLM. 17.05 Harmonika. 18: Gramofon. 21.30: Lantdalok. 22: Svéd szórakoztafóníkus hangverseny.
nigswusterhausen.
tó zene.
FRANKFURT. 17.45: Korunk és életünk. 21/
OSLO. 20: Rádiózenekar. 22.15: Asselin hegeSTUTTGART. 19: Ezeregy kiloharczel, vidám
Berlin.
ged i'unüvész játéka.
egyveleg.
HAMBURG. 18: Plattdeutsch balladák a zePRAGA. 6.45: Ébresztő. 7.30: Karlsbadi fürnében 19* Berlin»
dőzene. 12: Harangszó. 17.30: Gramofon. VARSÓ. 12.05: Népszerű lemezek. 18.20: Köny
nyű lemezek. 19.25: Gramofon.
20: Hang- KALUNDBORG. 20:0perettzene. 21.20: Köny19.55: Hangverseny. 20: Csehszlovák Euverseny.
nyű zene. 22.15: Francia zenekari művek.
rópa hangverseny.
ROMA. 16.30: Gramofon. 17: Labia szoprán, WIEN. 13.10: Filmlemezek. 17.15: Hangver- LIPCSE. 13.15: Gramofon. 15: Gramofon. 17
seny. 17.50: Krémer Erna zongorázik. 22:
óra 50: Beethoven: A távoli kedvesek.
Livi tenor, Castello
abriton, Dalmonte
Rostnthal Móric Chopin müveket zongorá- LONDON Régional. 19.30: Szórakozható zene.
basszus és Silvia csvellóhangversenye. 20 40:
zik.
22: Rádiózenekar.
Hervé: Santarellina, háromfelvonásos opeMILANO. 17.10: Énekverseny. 19.30: Gramorett.
Kedd, január 16
fon. 20.40: Tumiati: La principessa Pisello
STOCKHOLM. 16.30: Gramofon. 21: Szólisták.
háromfelvonásos mesejáték.
22: Rádíózenekar.
BELGRÁD. 11: Gramofon. 12.05: RádíózeneMÜNCHEN. 18.30: Vidám lemezek. 19: RáSTUTTGART. 18: Schubert dalok. 19.10: Vikar. 16: Orosz énekkar.
17.05: Beethoven:
diózenekar. 20.30: Mandolinzene Nürnbergdám hangkép zenével Bécsből.
V. verseny (lemez). 20: Rádíózenekar. 21:
ből. 21: Berlin.
VARSÓ.
15.20: Szalonzene. 17.15: Népszerű
Népdalok zenekarral.
OSLO.
17: Szállodai zene. 20: Rádiózenekar.
lennel zene.
BERLIN. 18: Gcczy Barnabás
zenekara. 21:
22.15: Stanton szoprán énekesnő dal és ária
WIEN. 11.20: A szimfónikusok hangversenye.
Frankfurt.
est'e.
12.30: Rádíózenekar. 17.05: Müvészlemezek. BRESLAU. 12: Könnyű zene. 22.35: A drezPRAGA. 6.45: Ébresztő. 7.30: Karlsbadi für19: Tauenhayn négyes.
dai vonósnégyes játéka*.
dőzene. 12.10: Gramofon. 13.45 Gramofon,
BUKAREST. 13.15: Könnvü lemezek. 17 óra:
20.05: A filharmonikusok hangversenye.
Hétfő, l a r m ő r 1 5
Fanica Luca zenekara, román népzene. 19
ora 20: Gramofon.
20.20: A rádíózenekar ROMA. 17.10: Könnvü zene. 19.45: Gramofon.
BELGRÁD. 11: Gramofon. 12.05: Rádiózene21: Operaközvetítés valamenlyik színházból.
szimfonikus hangversenye Cocorascu Magkar. 16.30: Rádiózenekar. 19.30: Beethoven:
STOCKHOLM. 17.05: Szórakoztató müvek orda zongoraművésznővel.
Négyes. 20.30: Opera a Nemzeti Színházból.
gonán. 18: Gramofon. 20: Beethoven: VI.
BERLIN. 22 30: Romantikus operák lemeze- DAVENTRY. 17.30: Brahms és Strauss R.szimfónia.
drlok. 19.30: Mozart szonáták hegedűn és
ken.
STUTTGART. 16: Hangverseny. 22.15: Grazongorán. 20.20: Rádiózenekar.
BRESLAU. 12: Könnvü zene.
20.30: Haydn:
mofon.
.
FRANKFURT. 16: Szórakoztató zene. 21 óra:
Részletek Az évszakokból.
VARSÓ. 12.05: Könnyű zene. 15.40: Biccio
Beethoven: II. szimfónia.
SUKABEST. 13.15: Könnyű lemezek 17 óra:
basszus ária és dalekje. 16.55: A független
Rú diózen elvár. 19: Gramt fon. 20: S/:tv?-- ! HAMBURG. 18: Gramofon. 21.30: Hnngvers^nv
Lengyelország c. zenéciklus XII. hangverm
W V J W ' J U P J
senye. 20: Wagner-est.
WIEN. 11.30
Szóiakoztató lemezek. 13.30:
Müvészlemezek. 18.55: Wacek fúvószenekar.
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István Király szálloda

Budapest, VI.,

Podntaniczkv u. 8
í* Nyngtktí pályaudvar mellett.) — Telefon (Interurbán) 202—43., 294—34 — Sürgönyeim • HOTELIST.
L* Ssohdfnk Arái mérsélcelîuic.
E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. ®J
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Csütörtök, január 18
BELGRÁD. 11: Gramofon. 12.05: Rádiózenekar. 17: Georgíevics Pabst énekesnő dalestje. 19: Gramofon.
BERLIN
21.35: A rádió énekkara.
22.30:
Rádiózenekar.
BRESLAU. Ï2: Könnyű zene. 16: Könnyű ze
ne. 20.30: Kabaré.
BUKAREST. 13.15: Könnyű lemezek. 17 óra:
Dinicu zenekar. 19:
Bádióegyetem. 19.55:
Oneraközvetités « Ooeraházbol. .

T934 január 14.
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HAMBURG. 16: Königsberg. 18.25: A repülő
hamburgi a Spree-nél.
KALUNDBORG. 20: Alfvén: Szonáta. 21: Rádióbál az idősebb nemzedéknek, tánczene
1850- 1900-ig.
LIPCSE. 12: Déli zene. 15.45: Délutáni zene.
17.50: Beethoven zene négvkezesre.
LONDON Regional. 16: Ramsay orgonaművész játéka. 16.30: Könnyű zene. 19.30: A
Londoni cigányzenekar hangversenye tenordalokkal. 22: Rádiózenekar
MÜNCHEN. 16: Lipcse. 22 óra 35: Szórakoztató zene.
OSLO. 16.30: Gramofon. 20: Rádiózenekar. 22
óra 45: Vidám műsor.
PRAGA. 6.45: Ébresztő. 7.30: Karlsbadi fürdőzene. 12.10: Gramofon.
20.15: Voldan
énekes dalestje.
ROMA. 17.10: Könnvü zene. 19.45: Gramofon.
19.30: Gramofon. 21: Opera egy színházból.
STOCKHOLM. 16.05: Szórakoztató zene. 17
óra 45: Gramofon. 19.30: Régi tánczene.
VARSÓ. 12.05: Szalonzene Lembergből. 16
óra 55: HangversenV. 21.20: Jónás Mária
Chopin müveket játszik.
W1EÑT 12: Szimfonikusok. 16.30: Hangvers.
22.10: Rádiózenokar.
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ÜAVENTRY. 16: Egyházi énekek. 17.05: A
skót rádió zenek?ra, könnyű zene. 21 óra:
Rádiózenekar.
FRANKFURT. 16.30: Bach: II. szonáta térdhegedüre.
HAMBURG. 18: Gramofon. 22.30: Híres nyitánvok lemezei
fcALUNDBORO! 20.10: Szimfónikus hangverseny.
WPCSE. 12: Déli zene. 14.35: Gramofon. 15.10
Gramofon. 22.25: Beethoven hegedöszonátái.
LONDON Régiónál. 16: Szimfónikus lemezek. 19.30: Könnyű müvek orgonán. 20 óra:
Rádiózenekar.
MILANO. 17.10: Énekverseny. 19.30: Gramofon. 19.30: Gramofon. 21: Szimfónikus hangverseny.
MÜNNCHEN.
18.25: Backhaus lemezek. 21:
Beethoven: IV. szimfónia.
OSLO. 16: Szórakoztató zene. 19.30: Dreucker
zongoraművésznő játéka. 21: Rádiózenekar.
22.15: Szórakoztató zene.
PRAGA. 6.45: Ébresztő. 7.30: Karlsbadi fürdőzene. 11: Gramofon. 17.25: Piasecki Vanda zongorázik. 19.30: Beethoven est. 22
óra 25: Smetana: Két özvegy, nyitány és
ária.
ROMA. 17.10: Könnyű zene. 19.45: Gramofon.
19.30: Gramofon. 20.40: Szimfónikus hangverseny.
STOCKHOLM. 17.45: Gramofon. 19.30: Tarka
félóra 20.30: Katonazene.
STUTTGART. 22.45: Gramofon. 23: Beethoven
est. VII. vonósnégyes.
9ARSO. 12.35:
A filharmonikusok ifjúsági
hangversenye. 15.40: Szalonzene. 17.25 perc:
Énekhanverseny. 20: Rádiózenekar.
WIEN. 12: Rádiózenekar. 17.10: Winkler Vilmos csellózik. 20.30 A filharmonikusok Clemens Mraus? vezényletével. 23.30: Rádiózenekar.

STOCKHOLM. 17.05: Vidéki műsor. 18: Gramofon. 19.30: Zongora. 20: Hangjáték. 21
óra 30: Gramofon.
STUTTGART. 19: A rádióaenekar vidám versenye.
VARSÓ. 17.20: Zenei csevegés Lembergből.
18.20: Farsangi est. 20.15: A filharmonikusok hangversenye.
WIEN. 13.10: Hangverseny. 19.20: Zenei újdonságok. 20.45: Farsangi zene. 22 óra 55:
Művészi emezek.

Szombat, fanuár 20
BELGRÁD. 11: Gramofon. 12.05: Rádiózenekar. 16.30: A Popaz zenekar és Grozdanovics énekes néphangversenye. 20: A rádiózenekar hangversenye.
BERLIN. 16: königsberg. 17: KönigswusterErdős Renée: Csendes kikötő. Egy öregedd
hasen. 20.05: Berlin és Hamburg vidám köasszony története, aki otthagyja szeretteit,
zös estje.
hogy távol tőlük tudjon leszámolni az élet és
BRESLAU. 14.15: Gramofon.
16: A drezdai
ifjúság nagy problémáival. Nagy útra kel, befilharmonikusok liangverseyne mezzoszopjárja Olaszországot, Görögországot, Afrika egy
rán dalokkal.
részét, mindenütt a szépet keresi és érzékeltetni
BUKAREST. 13.15: Könnyű zene. 17 óra: is tudja mindazt a szépet, amit lát. De magáva
Zene a Lafayetteből. 10: Rádióegyetem. 20:
hozza azt az egész problematikát, amely elő!
Cocea György csellózik. 20.45: Alexiu V. menekült és amit még súlyosbít az a körülénekel. 22: A rádió népzenekara>.
mény, hogy Palermóban találkozik egy nemei
, w^KVmw
DAVENTRY.
1 7 1 5 . D r o ^ dalok. 21 Zenei
festonővel aki ugyanazon a kérdésen rágódik;
Elza négy Chopinkabaré. 22.35: Karén
megnyugodva leélni az életet, vagy pedig mégmüvet játszik.
egyszer kiélni a lehetőségeket, mielőtt beáll az
FRANKFURT. 16: Tarka népzene. 23: Éjjeli
öregség, örök asszonyi kérdés, amiről Erdős
zene.
Renée u j regénye szól.

Konyvete

iiol vásároljunk
A Deimogijarország

Péntek, Január 19
BELGRÁD. 11: Gramofon. 12.05: Rádiózenekar. 17: Népdalok zenekarral. 19: Népzene
lemezeken.
BERLIN. 16: Königsberg. 17: Königswusterhausen. 21: Lipcse.
¡BRESLAU. 12: Könnyű zene. 14.15: Gramofon. 19: A filharmonikusok hangversenye.
BUKAREST. 13.15: Könnyű zene. 17 óra:
Rádiózenekar. 18.15: Rádiózenekar. 20: A
A filharmonikusok szimfonikus hangversenye a Román Athemaeumból.
DAVENTRY. 17.30: Metropole szálló zenekara
10.30: Mozart: C-dur és B-dur hegedüés zongoraszonáta. 21: A rádió katonazenekara. 22.35: Rádiózen kar
szopránénekkel.
FRANKFURT. 16: Délutáni zene. 23: Beethoven zene.
HAMBURG. 17.15: Beethoven ifjúkori müvei.
18.30: Könnyű lemezek.
KALUNDBORG. 20: Szavalat.
20.10: Vidám
operarészletek. 21.45: Könnyű lemezek.
LIPCSE. 12: Déli zene. 14.55: Zongorajáték.
21: Beethoven: V. szimfónia.
LONDON Régiónál. 19.30: Szórakoztató zene
baritondalokkal. 21.10: Divatos dalok.
MILANO. 17.10: Tánczene. 19.30: Gramofon.
20.40: De Nigris: Dollárok és gondolák, háromfelvonásos op rett.
MÜNCHEN. 16 Rádiózen kar. 17.15: Debussy:
Kis szvit. 18.30: Gramofon.
OSLO. 17: Vendéglői zene. 18.30: Mandolinegyüttes. 20: A filharmonikusok hangversenye.
PRAGA. 6.45: Ébresztő. 7.30: Karlsbadi fürdőzene. 10.10: Gramofon. 12.10: Gramofon.
20: Vranicky: Oberon, a tündérkirály, háromfevonásos opera.
ROMA. 17.10: Könnyű zene. 19.45: Gramofon.
20.40: Reklámhangverspny. 21.20: Musset:
Velencei éj, egyfelvonásos szinmü.

f

! fiSol d o l g o z t a s s u n k

K i s C í m t á r a s z e g e d i K e r e s k e d ő k r ő l es

ANTIQUARIUM:
iungária könyveket vesz, elad és eseréL
AUTÓ ÉS FÉLSZ EH ELlLSl CIKKEK:
Markovics műszaki vált., Tisza Lajos könit 44.
Hóna Alföldi Gépkeres*., Váll, Feketesas u ¿2
FESTö ÉS MÁZOLÓ:
Szabó István, Kálvin tér 1
CIPÉSZ:
Papp Béla, Feketesas ucca 8.
FÉRFIRUHA:
S l a u Ignácz, Kelemen-n. 8.
GRAMOFON:
Konyó Som«. Kölc»ey-u. 4
ILLATSZERTAR:
Gáspár Illatszertár, Széchenyi-tér J.
IRODABERENDEZÉS:
\Vtrth és Rengey, Széchenyi-tér I.
KALYHARAKTAR:
Léderer János. Somogyi-ucca 15
KÉPKERETEZÉS:
Freimann Miksa, Kárász-u. 10.
KÉZIMUNKA:
Fischer „Kézimunkaház", Kölcsey a 10.
Fáy Margit, Kigyó u. 5.
KONVKÖTÖ;
Wellisz Lajos, Arany János-n. 9.
KÖTÖTT-, FÜRDŐRUHA- <• SZÖVÖTTARU
Fehércégtáblás Boros Miksa. Széchenyi-tér 15
Lampel és Hegyt. Piispök^azár
Luszttg Imre, Széchenyi-tér 1
MOSODA:
•lattyn-mosóda Takaréktár-n. 8.

iparosokrö

N'ÖI KALAP:
Vincze Mária. Tisza Lajos-kömt 49a. _
OLAJ- ÉS MŰSZAKI CIKKEK:
Ruh Vilmos, Mikszáth R. a.
ÓRA ÉS ÉKSZER:

Relch Mór és Fia Rt.. Kelemen-n 11.
Tóth Józsei. Kólcsey-u. ?.
PAPLANOS:

Bokor paplanipar. Lft-wfc.a. •. (PotfíArH «.)
RÁDIÓ ÉS GRAMOFON!
Deutseh

Albert.

Kárász-ucca

Kelemen Márton. Kelemen-n. 11.
SELYEMARUK!
Holtzer S és Fial. a töpostávat szemben
SAJT. VAJ, TURö :

László, Széchenyi tér (városi bérház),
Dugonics tér (Napló-ház)
SZŐNYEG:
Domán Mihály és Fia, Kárász-u 12
SZŰCS:
Rosmann Dávid, Kárász-n. 8.
TEXTILÁRU:
Kurucsev Sándor. Széchenyi tér «
Tabár Péter, Kárász-n. 1
ÜVEG ÉS PORCELLAN:
Scbiliinger Kálmán. Csekonic:- a. 1
VILLAMOSSAG:
Deutseh Albert. Kárász-u. 7.
Kövecs Antal, Faragó n. 18.
Hosner Jöz«ef.

11«&9 L8jo«-könit 39

VIZVEZETÉKSZERELö:
Fekete Nándor, Kossuth Lajos-sugírnt t8.

Szegeden szerezzük be minden szükségletünket!

ÜCLMAGYARORSZÁG
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Apróhirdetések
Bútorozott
szobát

L A K Á S !

gyorsan és jól kiad
illetőleg talál, hatelad egy apróhirdetést
a
06lmagvarors7ftt|ba '

tani-

Elegánsan bútorozott
Kifutó fiút felvesz F.
szoba egy-két személy- Molnár ötvös, Kárászre azonal kiadó.
Köl-ucca.
esei H. 8, I. IS. ,
Jó bizonyítvánnyal ren
Elegánsan bútorozott
delkező mindenes azon
szoba különbejárattal
nalra felvéletik Tisza
kiadó Nemeslakács a. L. körút 43.
17, körút sarok.

Gyors és gépírót

Lakás - Üzlet

személy

részére Is

j u t á n y o s árban kiadó
J ó k a i ucca <2. szám,
140
em. bal.

Szoba, szépen butorozott, fürdővel 2 személy
nek is kiadó Vitéz ucca,
emelet első ajtó.

remek ' gyümölcsössel,
legelegánsabb kivitelben, májusra bérbeadó.
Belvárosi Lakásügynök
Dugonics tér 11.
Kettőszobás ucoai lakás tisztviselő v. nyugdíjas csendes házaspárnak havi 25 pengőért
kiadó, viz, villany. —
Attila ucca 13.

A hires tót- J O
komlófi liszt l f L és

Különbejáratu szépen
bútorozott nagyobb és
kisebb szoba kiadó —
Hétvezér u. 27.
Két egymásbanyiló butorozott szoba lépcsőházi bejárattal, külön
előszobával kiadó. —
Arany János a. V föld
szint 1.
Különbejáratu,
szép,
emeleti bútorozott szoba kiadó hivatalnoknak
v. egyetemistának. eset
leg kettőnek is. Pusztaszeri u. 4.

Főzni tudó mindenes
február hó 1-én beléphet. Dr Vermes, Korona n. 4. sz.

Bejáró takarítónőt félnapra felveszek. Ferkó
áruház, Mikszáth Kálmán u. 5.

m^fflsm

Bútorozott különbejára
tu uccai szoba azonnal
kiadó Deák Ferenc u.
25a. Ugyanott gyümölesöskort bérbeadó.

m e p h & l t

CERGELY-fóle

k a k u kff i i
cukorkái

legkönnyebben elirthat vagy vehet
ha meghirdeti a
Délmagyarorszát;
apróhirdetései között
Egy meteor kályha eladó Dáni ucca 6.
Keltetőgép 120-as eladó
vizes. Zászló ucca 9.

rélem

M O D E R N
nor'áble irógéore

31 éves szerény, komoly, egyetemet végzett uri fiu keresi érbor ucca 2.
1
1
1
1
deknélküli barátságát
Legfinomabb kivitelű urilánynak, vagy uri-'
asszonynak. Kalandokebédlti és háló kedvező
'é"Sle're Is ocsón eladó. ra nem vágyom. Teljes
cimü leveleket „DiszSxollősy mllaszt afosnál Felsötiszapart 23. 12a kréció becsületszóval
biztosítom" jeligére a
kiadóhivatalba.
latot Farkas I r ó gépUzemtöl, Tá-

U i l e v e t e k r e
szerb vízumot ó nengört, oeeli
román, iraaofa atb. vízumot 4
P-ért -4 óra alatt legbiztosabban
megszerzem, vidékit is vállalati

Perzsaszőnyeget vennék priváttól. Nagyság
minsőég és végső ár
megjelölésével ajánlatot „Perzáaszőnyeg" —
jeligén a kiadóba kérek

Társat keresek 1000.—
pengővel, közreműködéssel. Jelige: Jó üzlet
a kiadóba.

potoan eladó.
ucca 10.

Bocskay
us

Úriember anyagiakban
is függetlenebb urinö
ismeretségét keresi —,
szórakozás céljából. -Jelige: Kellemes esték.

cseké'y ráfizetés ellenében. Kérjen aján-

Saxofon, Kohlért, kitűnő Esalto olcsón eladó.
Alföldi ucca 57. Megtekinthető 2—4 között.

H
ETE O
kályha nagyméretű joálla-

lAzür roda. Attila aooa >.

Nyugdijas vagyok, 6—
8000 pengőmet biztos
alapú vállalatba vagy
üzletbe lekieiném közreműködéssel. Ajanlatok „Nyugdíjas' jeligére a kiadóba.

Magas, fiatal ember va
gyok Egy jobb, anyagi
helyzetű hölggyel sze*
retnék megismerkedni
„Senkim nincs" jeligére
Két csinos szőke és bar
na barátnő idősebb úrin
ember ismeretségét k&
resi' szórakozás céljából. „20 éves" jeligéra

|

birde'ése

«im.l-i.-l.VJ Eladó
Tacskó
kölyök kutyák eladók —
Bocskay ucca 10.

14!

Szmoking öltöny és me
leg téli férfi ruhák eladók. Dugonics u. 19,
emelet.

Házasság céljából meg
ismerkednék 40—45 körüli nővel önálló 55
éves cipész, üzletem
van, levél a kiadóba —
„1934" jeligére.

Az Aradi noca 41 szám alatti
darálrtmalom, üzemképes Állapotban ós teljes felszereléssel,

TE4 V A I A T

minden mennyiségben kilónként H 2 10 ért utánvéttel szálItt Bíró IstvAnné. Ma«
kó, l)«ak Ferenc u.

2« «/Am.

MÍ

Kék szalaggal van lezárva!!

Madách u. 8. sz. alatti Báli jelmezeket olcsón
házban
kölcsönzők Bokor u. 7,
2 szobás modern 'a' ás
földszint 2. ajtó.
február l-re kiadó. Érdeklődni a házmesternél Kerékpárt veszek jókarban levőt v. zálogcéKiadó 1 szoba. Konyha
dulát Csaba u. 6, cipész
kamrás, emelete-s lakas üzlet. Müller.
Szilléri sugárut i8.
Eladó asakett és frakk
4 szobás összkomfortos öltöny, alig használt,
modern lakás május 1- teljesen jókarban, mape, esetleg előbb kiadó gas alakra. Arany JáBocskai u. 9, I. em. , nos n. 11, fszt. 2.

Oktatás I
Solfőrképzés

i

'elelOMég mellen, Dózsa Ké.
roly oki. gépészmérnök és
NOtler Béla oktató vezetése
mellett a legjntánvosabb

vagy

Ócska
használt
Írógépét
becse-

5 kg-os eredeti malmi csomagolásban

is minden jobb fűszer- és lisztkereskedésben kapható, f&5T ü a y e l j e n !
Belvárosban lépcsőházi
bejárattal 2 egymásbanyiló szoba bulorozva,
üresen irodának, vagy
más hasonló célra kiadó. „Erkélyes" jeligére

Ha r e k e d t ,

szopogasson. Ize kittinő,
hatása biztos. A készítőaki perfekt német, felveszek.—
nél- GE R G ELY gyógyszeírásbeli ajánlrfokatflze.téimeg résznél kapható, Kossuth
jelöléssel a kiadóhivatalba, —
Lajos sugárut és Nagy„Errts mnnka jeligére kórok. 183
körút sarok.
18

5 szobás kVrpontl lü ésss
magönti&z
szoba két

!

Agy, spanyolfal, függöny, karnis eladó —
lige: „Perfekt" a ki- Kossuth L. sugárut 99,
asztalosmühelyben.
adóhivatalba
Szabni, varrni

tok saját lakásán. Je-

Belvárosban
magasföldszinti, vagy elsőemeleti modern kétszoDugonics tér 11, I. em. bás loká-s májusra ke¿. ajtó uccai szoba fo- restetik „Pontos fizető"
lyóvízzel (esetleg üre- jeligére.
sen) kiadó.
komfortos
Azonnal ra vagy l-re — Egyszobás
lakást
keres
magános
diszkrét szobát keresek
házaspár. „Komfortos"
Ajánlatokat „Azonnal"jeligére Tisza szállóba.
ra kiadóhivatalba.
Szerény bútorozott szo- 2 szobás lakást május
elsejére nagykörúton
bát keres árvalány —
belül
keresek. „Máv.
„Pontos fizető" jeligére
tisztviselő-' jeligére kia kiadóba.
adóba.

erkélyes

1934 január 14.

áron

r-íur'.a és Torsa antöiavitömfl-

helyében, Vadász n. 1. Tel 38-40

Foglalkozás

Férfi ka'aaoH »

Lépcsőházi külöobejá"
ratu bútorozott szob.>
fürdőszobával kiadó —
Baross Gábor a. 3a
bölcsészénél

tisztítását javitását, alakítását 1 pengőtől vállalom. fimpauer Géza kalapos mester, Szüos u. 11.
B Ú T O R T olcsót és jót
csak Q r ö i á n i l
vehet — Valéria tér 10.
Nagv választék
hálószoba, és konvhabutorok legszebb kivitelben
részletfizetésre is

Különbejáratu bútorozott szoba kítszemeiy
nek kiadó. Somogyi ucca 24.

Bejáró főzőnő ajánlkozik esetleg csak takarításra
is. Bécsi
körút 14. Schramkó.

Különbejáratu bútorozott «'oba kiadó. Kossuth ucca 16.

Ügyes varrónő házakhoz ajánlkozik 1.50-ért
Háló ucca 11. PaDpné.

Egy nagy Wertheimszekrény olcsón eladó.
Tudokozódni Goldmann
Tisza Lajos körút 24a.
Citrom ára 30 fillér
Narancs „ 40 „
Mandarin „ 50 „ «
Déligyümüícs kereskedés Merei ucca 6/a.
Négyszázliteres hasz
nált vashordók jókarban eladók. Baió Jósika 14, házmesternél.
Vadonatúj frakköltöny
eladó Zrínyi ucca 5,
földszint 4.

Négyfiókos sublót, Íróasztal, szalon garnitúra,
festmények, Madonnakép, vitrin, perzsaszőnyeg stb. olcsón eladó.
Széchenyi tér 13.

íii'iiliÜJ

M o i o r k e r é k p a r , anti
ós teheratoó -vezetésére
felelősség

mellet!

Független, fiatal úrinő e l ő k é s z í t . Siket Júzael
diszkrét ismeretségét Bzent Lörtno noeai mtlazeróB»
keresi fiatalember „33
SZŐRMÉT
éves" jeligére.
olcsón
vásárolhat
Diszkrét bejárattal elegáns bútorozott szoba Szabados
szűcsnél
Dobbermann 6 hetes köly- kiadó. Bocskay ucoa la Makón, Széchenyi
tér 4.
kök. Szőke Árpád, Boldog- kapu alatt
asszony sugárut 59. sz «5
Oklevele* tanárad középiskolai
Szép, szőke elvált fiatal diákok tanítását vilialja telje«
asszony ezúton keresi ellátás éa osekély itaetés ellekomoly ur ismeretségét nében. Óim Délmagyarország
hrtcsizmáj&t szakszerűen és leg
kiadóhivatala M t t W n
„Hóvirág" jeligére.

Eladó

Hó és sárcsoö ét

?andt> Váradv cipész
Javltja Bocskay oooa 11.

29

B < & l l l n c | e k , fehérnemflek
szakszert! tisztítása a

„HATTYÚ"

gözmosodában történik. Takaréktár neoa ti. Oallérttsztitás
tükörfényesre Í O l i l l é r . 34

bútor

Modern ebédlő
S P I T Z E R asztalosnál
rendkívül olcsón eladó.
H a r g l t ucca 12.

nt

M egvétslre keresem

Jómegjelenésü középko
ru nő, diszkrét úriember tartós ismeretségét
keresi „Diszkrét 25"
jelige.

K. Nagy-féle
borozóban
a mai naptól kezdve minden
este a Ráci nővérek n61 zenekara hangversenyez.

Felelős szerkesztő: P Á S Z T O R

JÓZSEF

Nyomatott • kiadótulajdonos Délmagvaror-zág
tlirlap- 6a Nyomdavállalat Itt. kflnyvnyomftájáliao
Felelős üzemvezető- Klein Nándor

Hó

W cipőket vulkánivá ássa javítok legolcsóbb
árban. Magyarország egyik legjobb szakmunkása vagyok. Kemény Gyula. palotT"

Hüvelyk Matyi 1890—
Szeged sz. kir. város
polgármesterétől.
1893. Szegedi Hiradó
1711—1934.
sz."
1888. 1889. Szegedi Napló 1890. 1891, 1893. Szöffedi Paprika folyóirat
1890 évfolyamát. HUNAz 1876. évi VI. tc. 5. szakaszában foglalt
GARIA
Antiquárium,
közhirré
teszem,
Batthyányi n. 8. 116 rendelkezésre tekintettel

Megvételre keresek: —
ebédlőasztalt székekkel
ruhaszövetet, Ditmár
petróleum lámpát, ernyős csibenevelő müKlegáns rózsaszín
anyát, udvari galamb- csipke báli ruha és
házat (volier) és akác- két fekete zsorzset
magot. Ajánlatokat „Ju ruha sovány alakra
tányos" jeligére a ki- olcsón eladó. Attilaadóba kérek.
ucca. 20.

Hirdetés

hogy a sz. kir. város közigazgatási bizot'ságában öt tagsági hely a folyó hó 31-én megtartandó közgyűlésben betöltésre kerül.
Szeged, 1934 január 12-én.
A polgármester megbízásából:

V1

Dr. Tóth Béla
főjegyző.

