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két ellentétes szellemiseggel, két ellentéte«
feszültséggel telitett kor találkozik ennek a
nemzedéknek életében, nem érthető-e, ha itt
A tannenbergi sírbolt befogadta Németor- lent a földön is — égi háború, istenitéletes
szág legnagyobb fiát, Ausztria leghívebb fiát idő tört ránk. Háború és gazdasági válságok
eltemette s Franciaország legkitűnőbb és leg- pokla, nemzetközi békétlenség és termelési
termékenyebb életű katonáját gyászolja. E
anarchia, a politikai rendszerek vajúdása s
„törpe nemzedék" egymás után veszti el a szellemi és erkölcsi élet kiterjedt és egyenagyjait, egymás után mennek el „kik hiva- temes válságai csak ennek a tragikus találkotottak vezérül a népnek," egymásután hagy- zásnak lehetnek a jelenségei.
ják itt a földet azok, akiknek tudásától és ereS vigasztalást csak ezekben a — válságokjétől joggal várt valami — mást a sínylődő
ban lehet találni. Ezek a válságok arra muvilág népe.
tatnak, hogy a régi kor szellemével egy ujabb
kor
levegője, a régi felhő negatív töltésével
Egyre szegényebbek leszünk, csak a te-

Két Tilda mcsüQCtén

metőink gazdagodnak. Népesednek a W a l hallák és a Pantheonok, csak valami monuVA^V
mentális tévedés, valami grandiózus szerepcsere zavarja meg az életet. Akinek történelemformáló eredményeit
kellene
ünnepelnünk, azt érckoporsóba ólmozzuk be, akit
megilletne a tömjén, annak balzsamot adunk,
akinek helye az élet harcmezején van, az a
halottak élére áll, akinek alkotni és harcolni
kellene, az fekszik le a ravatalra, akit babér
illet meg, annak mi már csak cipruságat
nyuftunk.
London, augusztus 11. Sir Róbert G o o w e r
Ha a nagy idők, nigy feladatok, történel- levelet intézett a Chathanhan megjelenő T h e
szituációk termelik ki a nagyembereket, N e w s cimü laphoz, amely Anglia vezető katonai és tengerészeti lapja.
akkor nyomban érthetővé válik, hogy miért
Súlyos aggodalmát fejezi ki Európa jövője/
veszítjük el mi nagyjainkat. Ez a kor a monumentalitás vonalaitól messze rajzolja ki miatt, amelyet az igazságtalan békeszerződések
mialt háború fenyeget és igen erős bírálatban
maga elé útját, ez a kor pepecsel, kísérleterészesiti a Népszövetséget, m a j d az angol fegyzik, s olyan részletfeladatok vállalásában apverkezési politikára vonatkozólag fejti ki vélerózza el magát, amiket talán egyszer majd az
ményét. Rámutat a háborús szellem újjáéledéidők távlatában lehet egységes munkának tesére, utal Németország készülődésére.
kinteni, de a kortársnak se szeme, se értel— A helyzet nem volna olvan súlyos —
me, se történelmi érzéke nem képes távla- mondja a továbbiakban — , h a Németország
tokra megnyílni. Mintha egy lezáruló kor vé- lenne az egyetlen elégedetlenkedő állam. N é gén s egy megnyíló kor kezdetén állunk s metország olvan népekkel van körülvéve, amelyek még többet szenvedtek a mesterséges tuki tudja, hogy az Óceán átrepülésében, vagy
az első alomrombolásban nem fog-e a tör- datlansággal megalkotott és természetellenes
ténelem fantáziája olyan határköveket látni, békeszerződések miatt
mint látott Amerika felfedezésében, Luther
fellépésében, vagy a könyvnyomtatás feltalálásában.
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az uj kor p o z i t i v e n e r g i á j á v a l telített felhője került érintkezésbe, vigasztalást
csak az adhat, hogy a történelem óceánján
felénk közeledő uj kornak m á s lesz a levegője, m á s lesz a szelleme, más lesz az életformája, mások lesznek az életfeltételei, szellemi erejének és erkölcsi felfogásának másolí
lesznek a forrásai, mint a nyomorúság és
szenvedés gályapadjához kötött nemzedékünk korszakában volt. U j kor, uj igéret ködlik felénk s talán mindaz a fájdalom és mindaz a vér, amiben a mi világunk fuldoklik, az
uj kor megszületésének örök emberi s örökké végzetszerű áldozatai.

Sir Róbert Goewer njabb levele
az igazságtalan békeszerződések
várható következményeiről

Két korszak közös mesgyején
tántorog
most e vezetők nélkül maradt emberiség.
Nincs Mózese, nincs mannája és nincsenek
kőbe vesett törvényei s ez a vándorlás
egyik kor sülyedő utjain lefelé s a másik
kor emelkedő ösvényein felfelé anná! siralmasabb s annál több testi és lelki áldozatot
követelő. Azt az eldöntetlen iskolai kérdést,
hogy nagy emberek teremtenek-e nagy időket, vagy a nagy idők termelik-e ki magukból a rt'gy embereket, most „a mai korhoz
lehet alkalmazni," azért törpe-e e nemzedék,
mert nincsenek igazi nagyok, vagy azért nincsenek igazi nagyok, mert olyan szánalmasan és olyan esendően szegények, erőtlenek
es törpék vagyunk.
A hanyatló kor befejező hangjai s az uj kor
nyitányának első akkordjai még egyszerre
s/ólalnak meg s talán ez a kép érzékelteti
annak a hangzavarnak okát, amit a szellemi
és erkölcsi élet „szabad szinpad„-ain, a kultura mélyén s a civilizáció magaslatain egyformán lehet észlelni. Az egyik kor levegőjéből még nem tudtunk kijönni, a másik kor
levegőjéhez még nem tudtuk hozzászoktatni tüdőnket. A lábunk az ereszkedést tanulta
meg s most felfelé ivelő uton kell haladni.
Ha két ellentétes villamossággal telitett felhő
találkozik, az égen is megvívják háborujukat,
fi villám cikázik s a menny döröe. S most

Goower sajnálattal állapítja meg, Kogy a
Mépszövetség nagy mértékben felelős az Európában uralkodó helyzetért. Nem lehet tagadni,
hogy a bizalom Európa népeiben nemcsak hogy?
nincsen meg a Népszövetség iránt, de a z tel-e
fesen diszkreditálva van. Kerüli a súlyos nem-,
zetközi kérdések bátor és pártatlan elintézéséi,
nem az igazságot keresi és ezért sokakban azt
a felfogást alakította ki, hogy célja a h á b o r ú
veszteseinek elnyomása a győztesek javára. E a
a felfogás túlzott, de a Népszövetség magatar-<
tása idézte elő. H a azt akarjuk, hogy Európa-»
ban béke uralkodjék, annyira kell orvosolni a
jogos nemzeti kifogásokat, amennyire csak lehetséges. Ezért szükség van teljesen pártatlan»
m-mzetek felett álló itélőszékre. amely inaga-i
tartásával és eljárásával bizalmat önt a civilizált népekbe.

Gombos miniszterelnök
és Kánya külügyminiszter
Varsóba utazik az ősszel
Varsó, augusztus n . Valamennyi lengyel lap
vezető helyen foglalkozik Gömbös Gyula magyar
miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter
közeli, mégpedig a kom ősz folyamán bekövetkező varsói látogatásával. A lapok híradása sze-

rint a magyar kormányefoiök és külügyminiszter

varsói látogatása már befejezett dolog és a budapesti lengyel követ már át is adta kormányának
meghívását a magyar államférfiak részérc.

Starhemberg herceg
Olaszországba érkezett
Mussolini és Starhemberg találkozása

Róma,

augusztus

I I . Starhemberg

herceg

osztrák adkancellár repülőgépen megérkezett a
Vittorio repülőtérre, ahol az osztrák ügyvivő és az
olasz külügyminisztérium több főtisztviselője f o gadta. Stariiemberg herceg megérkezése után a
római Lidóra hajtatott, ahol Jálacaitót Jett az

ott nyaraló ifjak táborában, majd szemlét tartott az ifjak sorai felett.
Utja során alkalmat talál arra, hogy Mitssolinivei behatóan értekezzék az osztrák helyzetről.
Utjának tulaj donképeni célja, hogy előkészítse
SchuacímisK, kajiceilláx rántai hivalal,Oí> láUaea-.
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Az egészség Á-B C-]e
Legyen rendes emésztése.
Legyen piros-tiszta nyelve.

I g m á i u ü

.,Igmándi"-viz gazdaságos*
Mert pár ujjnyi már hatásos.

A VILÁG LEGJOBB

Megkíméli ö a t is attól,
Hogy poth'árszámra fogyasszon.
—

KESERÜVIZE

egyben gazdaságosabb is. mert .Jgimándi"-bó!
nem kell pohár számra Intii, negyed- vagy félpoliár elég szokott lenni. Kapható mindenütt
kis és nagy üvegben.
tását.
A Stefani Irocla jelenti, hogy Mussolini ma
délután Suvich államtitkár kíséretében a római
tengerparton lévő Ausztria táborba ment, ahol
Róma vendégeként 200 osztrák tanuló (ölti szabadidejét. A miniszterelnököt Starhemberg nlkanoellár fogadta. A miniszterelnök a legrészletesebben végignézte a tábort és annak szervezetét. A wíiiiiía után a miuiszteralnök Suvich ál-

Ha betegség
Jgnándi"-viz

környékezi.
megelőzi.

lamtitkárral együtt hosszas megbeszélést folytatott Slarhemberg alkancellárral a táborbaji részére felállitott sátorban.
Starhemberg osztrák Ikancellár
beszédében
megerősítette, hogy Ausztria minden áron fenn
akarja tartani függetlenségét. Ugyanekkor marasztalással .szólt Olaszországról és Mussolini alakjáról

A balti államok m w M £ í t keresi
a szőriét
Páris, «üguszfus t i . A Journal« de Dcbatt rigai jolentűse szerint Lilvinov szovjet külügyi népbiztos a közeljövőben meglátogatja a balti-államokat. Litvinov cél ja elsősorban az, hogy a baltiállamokat a keleti egyeuuányterv iránt egységes
magatartásra birja, tekintettel arra, hogy Letbor-

MINDENKIT M*r,Fl.őZVe
mutatom be önnek la a legújabb őszi férfi cipő
különlegességeket. Győződjön meg ön ts, hogy a

tormAia, farfóssAqa, k^llHása
felette állanak minden más gyártmánynak. —
Áraim versenyképesek. Cipőim nem osak mérték után, hanem késze« is kapliatók. Cimem:

FEKETESAS UCCA 21. SZ.

A NAGY FÖLFEDEZŐ
— SZEGEDI EMLEKEIMBÖL

—

Irta F A R K A S A N T A L
Akkor a GaLamb-uccában kvirtélyoztunk. mikor
a turi polgármester leveléből többek között ezt az
örömhírt olvastam:
— Eloméry Bandi hozzátok megy Siegedre, hogy
ezt a városi is megismertesse veletek, mint velünk Turt megismertette. Egyébként csináljatok
vele valami, hogy ne kószáljon annyit ez a sz&gény fiu. Talán a halászlé hazájában jobban érvényesülhet az ő ritka tehetsége, mint itt a lebbencsek világában.
Eleméry Bandi csak olyan költött név: maga költötte a saját használatára. A vidéki városok nyári
színpadán használta ezt a nevet. Télen
sohsem
játszott, hanem csak vendégszerepelt. (Ugy tessék
érteni, hogy módos házaknál, lakodalmakban és
disanótorokn mint vendég kitűnően szerepelt.) Jó,
jó, de hogyan tudnám én Bandit megrögtiteni?
Magam is csak olyan gyüvő-menő ember vagyok
itt. Szegeden.
A levél után nemsokára megérkezett Bandi. A
levél postán jött. Bandi valamerrül gyalog érkezett Dorozsmára, onnan kocsin fuvarozták be hozzám. A portót nekem kellett kifizetni.
Kissé fáradtabb, kopottabb leti ez a jó ember,
akit évek óta nem láttam. De sok hosszú nyári
vakációt agyonvertünk együtt a turi vidám asztaloknál! Minden nyári társulattal ho7zánk került,
aztán ment a téli szállásokra Nagv-Magyarország
minden valamirevaló városát ismerte. Csak a
mesterségét nem szerette. Gyönyörűen tudott róla
szavalni, de mikor föl kellett volna lépni, mingyárt berekedt. Pedig nem volt tehetségtelen. A
direktorok leginkább azért szerződtették, hogy helyi Ismereteinek a segítségével publikumot gyűjtsön.
Ebből a mesterségéből is kikopott és csak kódorgott szegény feje Most Túrról irányitól Iák Sze-

gedre.
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„Köszönet
a magyar barátoknak"
Schuschnigg kancellár nyilatkozata
Béct, augusztua n . A Neuiakeitweltblatt » K ö szönet a magyar barátoknak* cimmel közli
Schuschnigg szövetségi kancellár nyilatkozatát
magyarországi benyomásairól. A kancellár nyilatkozatában a következőket mondotta:
— A Szegeden ós Budapesten töltött órákat teljes összhang és barátság jellemezte. A július 35-i
tragikus események magyarországi utanmak részben más jelleget adtak és valóban örömömre
szolgált, hogy rövid időt Budapesten tölthettem s
Gömbös Gyula magyar miniszterelnöknél látogatást tehettem. Azok a megbeszélések, amelyeket a vezető magyar államférfiakkal folytattam,
folytatását jelentik azoknak a megbeszéléseknek,
amelyeket a Dollf ust-kormány nemrégiben Budapesten folytatott. Ezt az alkalmat szeretném
felhasználni arra is, hogy valamennyi magyar
barátomnak, a magyar nyilvánosságnak és nem
utolsó sorban a magyar sajtónak is köszönetet
mondjak azért a szíves fogadtatásért, amelybea
Magyarországon részem volt.

Hock János
kegyeimet kap?

s r f g és Észtország még nem foglalt véglegesen

Budapest, augusztus 11. A büntetőtörvény széállást. Ha ezt a oélt sikerült elérnie, akkor Litken ina híre futott annak, hogy H o c k János
vinov megkísérli, hogy Szovjetoroszország vezetése
kegyelmi kérvényét
igazságügyminisztérium..
alatt h**mmi csoportba tömörítse a balti-államokat. ban kedvezően intézték el és Hock János ke^
gyeimet fog kapnL

Hz

A Szegedi
Meteorotogiai Obszervatórium
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 30.1 C., a legalacsonyabb 15.9 C. A barométer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 763.2 mm, este 760.6 mm. A levegő
páratartalma reggel 80, (léiben 42 százalék.

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10
órakor. Időjósíat: Délnyugat-nyugati szél,
többhelyen zápor vagy zivatar, a hőmérséklet alig változik, nyugaton a nappali felmelegedés valószínűleg kissé gyengül.
— No, Bandi, Ide találtál?
— Nem nagy vicc volt. Laktam én is ebben az
uecában. Igaz, nem ebben a házhan. Id átal, Hőrömpftéknél. Megvannak még?
— Igazán nem tudom.
— A Sajtosné trafikja?
— Fogalmam sincs.
— De csak a Bartáék söntése megvan itt a közelben?
— Meglehet. Nem ismerem.
— Hány éve vagy ebben a Tárosban?
— A harmadikat taposom.
— Csodálatos. Nincs topográfiai
Képességed:
nem tudsz tájékozódni Barátom, én sohsem voltara itt egy-egy hónapnál tovább.
— Hányszor?
— Tizszer vagy húszszor. Mit tudom én! De
jobban ismerem ezt a várost, mint ti. akik évekig
benne laktok, akik nem látjátok a fától az erdőt.
— Én megengedem.
Mindent megengedtem. Azt ís, hogy bevackoljon
a nappaliba szobánkba, hogy a derék Julcsa leánvzónkat kiszorítsa onnan a konyhába. Mit csináljak? Az ifjúkori bűnökért lakolni kellett.
Szerkesztőségből kijövet lecsapott rám— Hová menlek?
— Ahová szoktunk. Meglehetős jó hely.
Eljött Mocskolta az italt.
— Ez ts bor?
— Ugy érzi az ember.
— Lőre. Szegeden laktok és jő bort nem IsztoTt.
Gyertek velem, majd én megmutatom, hol lehet
nálatok jó bort ir.nf.
Kényszerűségből vagy kíváncsiságból mentünk.
A lábunk majd elkopott. Már kint voltunk a R6kus-szélen. Ugy tudta a járást, mint a rókusi benszülött Közben, az éj sötétjében mutogatott.
— Itt Is laktam, ott is laktam. Nem tudom, az
öreg Kovács néni él-e még?
— Én se tudom, de térjünk már be valahová
— Csak eav macskaugrás az aafoz

Ismeretes az a hónapokig húzódó per, melyet H o c k János ellen indítottak nemzetgya-i
lazás címén. Ugyanis külföldi lapokban ciki
ket írt, melyekért a kúria jogerősen egyévi börtönbüntetésre Ítélte.
Az itéletkihirdetésen a betegeskedő Hock János nem jelent meg s a törvényszék akkoriban
áttette az iratokat az ügyészségre, az Ítélet vég,
rehajtása végett. Ekkor nyújtották be Hock János barátai 20.000 aláírással kegyelmi kétvénvüket az igazságügvminiszteriumhoz, mely
állítólag most kedvező elintézés előtt állana.
Hivatalosan a hírt nem erősítették meg.
Jó darabot mentünk még. Megállított egy vegyeskereskedő előtt
— Mi a fene! Hát hová lett a Batikné kocsmája?
Nem hallottátok a hírét?
Mehettünk vissza, mert nem hallottak. Közben
hajnalodott. No,
de megtudtuk, hogy a Batikni
kocsmája helyén most vegyeskereskedés van.
Annyit fárasztott, bolondított ez a kódorgó lélek, aki föl akarta fedezni nekünk Szegedit, hogy
komolyan gondoltam arra, amit a turi polgármester kért tőlem: ültessük le Bandit
Jó, jó, de hová? Semmi összeköttetésem. Pálffy
Ferenc polgármester urnái Móra vagy Szigethy
társaságában már tettem tiszteletemet, emlékezett
is nagyapámra, édesapámra az öreg ur. de ezen
a címen csak nem kérhetek tőle valami állást Eleméry Bandi részére, aki már-már kezdett kissé
megszokottá válni örökös baklövéseivel.
Sohsem felejtem el: halászlét akartunk enni. A
feleségem fogott hozzá:
— Majd én! Szegeden nem tudják csinálni az
igazi halászlét. Engedie meg, komámasszony, hogy
most én kóstoltassam meg magukkaL
Erőnek erejével — elrontotta. Nem ettünk. Mérgemben azt mondtam neki.
— Hjah, majd elfelejtettem: tegnap beszéltem a
polgármester úrral az érdekedben.
A többi nem érdekelte Elsietett. Hát ior vagyunk?
Másnap azt mondom:
— Bandikám, borotválkozzál, öltözzél föl, ott az
én Ferencjóskám, aztán megyünk a polgármester
úrhoz. Látni akar.
Bandi nem jött zavarba:
— Elkésett vele. Tegnap meghívást kaptam Szabadkára. Megyek még ma. Kérlek, kölcsönözzél —
("), nagyon szívesen!
Hogy a szabadkaiaknak mennyire fedezte föl
Szabadkát, azt már nem tudom, csak azt tudora,
hogy engem is szárnyára kapott a sors szele és
nem tudott többé fölfedezni*«*
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A május! szárazság miatt
alig termeli valami a szegedi határ
Csak a szőlő és a kukorica igér több termést
(A Délmagyarország munkatársától.) Szeged
környékén mindenütt befejezték a cséplést és
most már hivatalosan meg lehet állapítani, hogy
mekkora volt a gabonatermés. Az eredmény
nagy általánosságban ¡mennyiségre nézve gyenga
közepes, ellenben
a buza és a rozs minősége a legtöbb helyen kiváló.
A városi bérföldeken, a tapasztalatok szerint
miéig lehangolóbb volt a cséplés eredménye. A
város gazdasági szakértői ugyamis most készítették el jelentéseiket és ezekből megállapítható,
hogy a homoktalajokon sofc helyütt még annyi
gabona sem termett, amennyi a vetőmag volt.
Katasztrális holdankint az átlag három mázsa
rozsban, de számos helyen alig egy, vagy legfeljebb másfélmázsa a holdankénti terméseredmény. Négy és télmázsánál nagyobb rozstermés
nincs ós a szagedi bérföldeken és a bériők nagyrésze most kölcsön-vetőmagért folyamodik.
Befejezték a bérföldeken a buza. árpa és zab
cséplését is szintén közepesnél jóval gyengébb
eredménnyel. A gabonafajták közül legjobban
még a zab fizetett, holdankint 3—6 mázsás a
termés. A legtöbb helyen az a baj — állapítja

meg a szakértői jelentés —, hogy á májad eső
hiányzott. Emiatt a szem ritkás. A szálmát enmés
sem kielégítő, alacsony maradt a kalász.
A kapásnövények is sinylik az eső hiányát
Vámossy Mihály jelentése szerint
Felsőtanyán burgonyatermésre nem
lehet számítani az idén.
A burgonya levé!zie4e ugyanis eteatnyuW a szárazság miatt és a gumóik fejlődése is abbamaradt. Jól birja ellenben a szárazságot a kukorica, mely szépen fejlődik és kiadós termést igér.
Ugyancsak

a peronoszpóra ttgyam jelentkezett szórványosan, de az időközben végrehajtott védekezési
eljárás elejét vette a nagyobb bajoknak. Szatymaz, Jánosszállás és Vilma szállás feörny&én
már meg is kezdődött a szőlő iránt a nagyofobfoku kereslet, naponkint tekintélyes mennyiséget szállítanak el a Szeged-környéki állomásokról Budapestre, sőt Kecskemétre is.

Rengeteg u| Madácb-vonatot indítanak az ország minden részéből —
Óriási tömegek indultak ostromra az utolsó előadások jegyeiért

közel háromezer utassaL
Budapestről, a szombathelyi vonalról és Szolnokról érkeztek filléres gyorsvonatok. Ezenkívül autóbuszokon, autócarokon és más gépkocsikon több imint ötszáz utas érkezett. A szállodákat megrohanták szobákért és nemcsak a
szállodai szobák, hanem a magánlakások albérleti szobái is megteltek vidékiekkel. Számos
külföldi turistacsoport is érkezett szombaton
Szegedre, ezek közöt nagy számban
németek, franciák és angolok.
Fényes színháza estélv képét mutatta a nézőtér. Az első sorokban a magyaT arisztokrácia
legfényesebb neveinek viselői ültek. így többek
között ott láttuk a gróf Károlyi, a gróf Desevffy
a gróf Tisza, a gróf Majláth, a gróf Semseycsaládok számos tagját stb.. akiken kivül automobilokon érkezett a szombatesti előadásra a
magyar szellemi és pénzarisztokrácia száimos
kiválósága is.
Szombaton este. mint minden alkalommal,
pompás előadásban gördült Az ember tragédiája és a közönség az egyes jelenetek után kitörő
tapssal adott kifejezést tetszésének. Az éjféli
órákban

nyert Szeiged. A több mint hatezer főnyi közönség hömpölygő áradatban megindult a város
uccáin, — a szórakozóhelyek felé. A szabadtéri
előadások napjain mutatkozik meg valójában,
hogy mit jelent Szegeáre nézve a Dóm-téri előadás. Estéről-estére megtelnek a nyilvános helyiségek és a közönség a hajnali órákig szóraUt-LVAK
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di papucs különlegességek
nagy választékban

kőzik. Szombaton is az előadás után lefogltak
minden kávéházban és étteremben minden asztalt A budapesti filléTes vonat 1.15 perckor indult vissza, de még ezt a rövid időt is felhasználták a vonat fiatal utasai arra. hogy néhány
kört táncoljanak és valósággal tánclépésben
indultak a vonathoz. A szombathelyi, pápai, soproni és győri utasok az éjszakát Szegeden töltötték és vasárnap délután 1.43 perckor feldúltak vissza.
Vasárnap három filléres gyarsvo- "
nat érkezik.
Budapestről délelőtt fO.42 perckor érkezik és
éjjel 1.15 perckor indul vissza. Ennék a vonatnak több minit kétezer utasa lesz. Filléres Madách-vonat indítását jelezték ezenkívül Kalocsáról, Kiskunhalasról. Bajáról. Szentesről és
Kiskunfélegyházáról. A vonat érkezési ideje
12.57 perc, visszaindul éjjel 1.25 perckor. A harmadik filléres Madách-vonat indulását Pécsről
jelezték a kaposvári és szekszárdi utasokkal
együtt. A vonat menetrendszerinti érkezése vasárnap délután 2.42 perc. indulása éjjel 0.50 perc.
Vasárnap ezenkivül ujabb külföldi csoportok
érkezését jelezték Budapestről.
A filléres gyorsvonat utasai jegyutalványaikat reggel 9 órától kezdve a színházi pénztárnál, este 7 érét

tói kezdve a Dóm-téri pénztáraknál cserélhetik be.
A nagy tolongás elkerülése végett ajánlatos,
hogy a jegyeket még a délelőtt folyamán váltsák ki, mert a déli órákban érkező filléres vonatok utasai meg fogják rohanni a pénztárakat
A szabadtéri játékok központi irodája,
Széchenyi-tér 2a alatt, telefon 30—00, készséggel áll a Szegedre érkező idegenek rendelkezésére, szívesen nyújt tájékoztatást minden
kérdésre, útbaigazítást a szórakozásokat és látnivalókat illetőleg. Ezúton is felhívja a Szegedre érkező idegenek figyelmét három kiállításra: a Rudolf-téri Tiszai Halászati Kiállításra (a
közúti híd alatt), a művészeti fényképkiállitásra, a muzeumban és a Jókai-uocad elemi isko
ban lévő gyüimölcskiállitásra.
A szegedi szabadtéri játékok iránt fokozódó
érdeklődésre a legjellemzőbb, hogy
most már nem a szabadtéri játékok
vezetőségének kell kérni a lilléres
vonatokat, hanem az egyes városok
kérték ujabb és ujabb Madách vonatok indítását.
így Budapestről megnyilvánultt nagy érdeklő
désre való tekintettel nemcsak augusztus 15-én,
szerdám, hanem augusztus 14-én, kedden is indítanak filléres Madáchi-vonatat Szegedre. Filléres Madách-vonat indul ezenkivül kiedden B é
késcsabáról is, a csabaiak kéréséra Biztos
ezenkivül az augusztus 15 iki, szerdai budapesti,
filléres Madách-vonat indulása is.
Az eredeti terv szerint
a sziámi királyi pár
szombaton jött volna Szegedre, Az ember tragédiája előadására. A program azonban annyira
kibővült, hogy a kiráiyi oár vagy ma este, vagy
keddem nézi meg Az ember tragédiája Dóm-téri
előadását. Hivatalos fogadtatás már nem lesz,
miután a királyi pár (magyarországi tartózkodása péntek óta magánjellegű.
A szabadtéri játékokra auguszibiis 15-ig lehet 50 százalékos
kedvezménnyel Szegedre
utazni. A féláru jegy váltására jogosító igazolványok a Máv. vonalain augusztus 16-ig, a
MFTR tiszai vonalán 17-ig érvényesek a viszszautazósra.

Tumultuózus jelenetek az esti előadás előtt

világvárosi képet

ttoUó

Hz őszi dívafcipő újdonságok

kitűnő szőlőtermésre van kilátás
Szeged környékén,

Egyre nagyobb tömegekben zarándokol
az ország népe a szegedi Dóm-tér felé
Szombaton este rekordközönség nézte végig a
szegedi szabadtéri játékok ötödik előadását.
Táblás ház gyönyörködött Az ember tragédiája előadásának szépségeiben. Három filléres
gyorsvonat érkezett Szegedre.
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Bécsi keringő
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A rendezöblzottság nyilatkozata
Szombaton délután és este a jegyváltó helyeken
több tumultuózus jelenet játszódott le s az előadást háromnegyeá órás késéssel kellett kezdeni, mert a középkorridort, amely a két széksor között van, sokan elálltak. Ezekről az események sima lefolyását megzavaró
körülményekről a rendezőbizottság a következő nyilatkozatot teszi közzé.
— Nem állítjuk, hogy minden rendben ment.
De nem szabad arról megfeledkezni, hogy Szegedet a szabadtéri játékok rendezőségének második évében ez az akció euráoai érdeklődés

homlokterébe emelte és hogy a szombati
előadásra nemcsak az ország legkülönbözőbb részeiről tódultak sokan, hanem külföldről is váratlanul sok érdeklődő érkezett. Vasárnap sokkal
több utassal jött meg a pesti filléres, mégis bőven maradt hely. A vasárnapi utasok nagyobbik rés/e nem jött el az előadásra. Ez csak azért
fontos, mert a pesti és vidéki közönség egy~
része nem váltja meg otthon jegyét, pedig a
rendezőség erre alkalmat nyújt. Viszont nem
lehet a szegedi pénztártól kívánni, hogy minden
biztosíték. nélkül rezerváljanak jegyedet, kütönir
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Mcgfelenl a városi líszíviselők
nyugdljrendeleie

Csak eredeti

és világhír« K E I T H O f FER g u m i t ve.
gyen, mórt árban és minőség-ben vezet

M Pftíer mmwm HídBudapest,
u. 1.
sen akkor ha többszáz. sőt többezer utasról
van szó, Pesten az IBUSz-szal állunk közvetlen össKeköttetésben. Az IBUSz a szombati előadásra aránylag kis mennyiségű jegyet
kért,
de a közönség ezt sem vette meg mind. Példáid
adtisnk összesen kizárólag Budapestnek 124 körszflket. ebből is visszajött 28. Adtunk I. helyei
112-t, ebből visszajött 34. I. rendű záctszékből
adtunk l'-O-at visszajött 67. II. rendű zártszékből 128-at adtunk s ebből a pesti arányokhoz
képest nagyon kis mennyiségből 106-ot kaptunk
vissza. Ha 24 órával az előadás előtt, ismételjük. a pesti a/rányokhoe elenyésző mennyiségből
is ilyen tételeiket kapunk vissza, szabad-e erkölcsi és anyagi felelősség tudatában a nagyobb
jegytcteleket a rendezőségnek rezerválni?
Nagykőrös kitűnően megszervezte a kirándulást és amikor szombaton délelőtt is tömegesen
jelentkeztek a körösiek, a M;ív. szegedi üzltvezető«égc részéről szívesek voltak a szaporulatról
értesíteni s írni 100 szaporulattal szemben 48 uj
utasnak állóhellyel való ellátására vállalkoztunk.
Sajnos. Szegedre érkezve. kés;bb ez a 48 utas
is ülőhelyet kivdnt annak ellenére, hogy kifejezetten dilóhely kiszolgálására köteleztük magunkat. Mintaszerűen szervezte meg a jegyeladást például Maikó és Csongrád is, ahonnan
naponta hoznak autóbuszokon utasokat Nem is
merüli* fel Makó és Csongrád részéről egyetlen panasz sem.
— Nem vitatjuk, bogv a szabadtéri játékok
alkalmazottja! mind hibátlanok lennének és
hogy mi nem követtünk volna el hibákat De
mindenki, akinek szivén fékszik a szegedi ügy.
amely ma már országos ügy is. gondoljon arra, hogy a szegedi szabadtér! játékokból a remdezés második évében európai ügyet tudtunk csinálni és hotrv kezeiink között lévő jelekből joggil ós okkal következtetünk arra, hogy a város
fejlődése egészen uj irányt fog venni. Akkor,
amikor 8—10.000 néző tömör sora várja a Dómtóre-n a ragyosrő előadást, bármilyen sajnálatos,
hogy előfordulnak hibák, ellensulyozibatja-e az
elért hatalmas eredményeket?

R e k l á m á r ! Olcsóbb a cukornál

1 ke. virág méz 80 fillér
NAGY ALBERT
V a l é r i a . t é r ,

Paprlkaplac

Elsőrendű

tűzifa és szén
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Szenes!

minden
mennyiségben
házhoz szállítva kapható
i Damianlclt uccui
Ferenc?'. m i . a ^"é c cn.

Tisztelettel hozom az igen tisztelt közönség ssives
tudomására, hogy Schwartz Manó cégtől 12 évi
sznkmunkai működés ntán kiléptem s Tisza L a jos körn 20 alatt (Gróf-palota)

uri divatszalontnyítottam,
ahol kiváló mnnkával s mégis mérsékelt árakkal
állok az nriközönség rendelkezésére. Munkát hozott anyagból is vállalok.
ARACZKY KAROLY

Tény és való
a

vásárhely! Tóth-malom
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ma is a learjobbaki
1 — 2 . — 5 — 1 Q k?r.-os eredeti malmi csomagban Arusitja
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Kárász ucca 14.
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Kirándulásra

yiSaen

augusztus 11. Keresztes Fischer Fe- j
renc belügyminiszter körrendeletet intézett a vá- i
rosi és vármegyei törvényhatóságokhoz a szolgáláti idejüket betöltött, wgy megszabott kor- I

H A

T A T A R
deszkaanyagot B a c h n á l

búcsúlevelei

Bécs, augusztus l í . Ma délelőtt folytatták a
kilenc bécsi rendőr kihallgatását. A mai napon
több u j tanút hallgattak ki és ezzel a tanúkihallgatások be is fejeződtek. A z elnök jegyzőkönyveket és más iratokat olvasott fel. A tárgyalási aktákhoz csatolt iratok között van néhány búcsúlevél is, amit a puccsisták irtak f e leségüknek. Fröhlich vádlott például a következőket irta feleségének:
„Drága Christl, Németországba utazom, biztosítékom van rá, hogy utánam jöhettek. Kérlek, várjatok, ostobaságot ne csináljatok."
F r ö h l i c h vádlott a levéllel kapcsolatban
a következőket jegyzi meg:
— Azért írtam ezt, mert feleségem másállapotban van és nem akartam, hogy felizgassa
magát.
Schloss főrendőr a következő levelet irta f e leségének:
„Nagyon sajnálom, de el kell utaznom. Nem
hinnének nekem."
D o b e k vádlott ezt irta:
„Bizonyos körülmények arra kényszeritettek,
hogy Németországba utazzam. Ne aggódj miattam."
A tárgyalás vezető a rendőr igazgatóság fegyelmi aktáiból megállapítja, hogy
Hackl
vádlott ellen inár merült fel kifogás. A z uccán
nem illő módon viselkedett egy asszonnyal
szemben és ezért megrótták. Pangerl főrendőr
vádlottat elzárásra Ítélték, mert házassági ígérettel elcsábított egy leányt, az ítélet végrehajtását azonban felfüggesztették.
D o b e k vádlott lakásán megtalálták „ A z
NSDAP osztrák tartományi vezetőségének közlönyéiből egy példányt. A lap tartalmából érdekes, hogy M a i t z e n vádlottat mint az egyik
körzet személyzeti vezetőjét emlegeti, éppúgy,
mint P ő 11 h u b e r közrendőrt, aki a puccs
után Magyarországra szökött és azóta is ott
tartózkodik.
A lappal kapcsolatban Dobek vádlott megjegyzi:
— Akkoriban a párt tagja voltam és mindnyájan kaptuk a „Közlönyt".
Dr. K r a u s s védő megkérdi:
— A rendőrlegénység hány százaléka volt
nemzeti szocialista?
Tárgyalásvezető: Erre a kérdésre nem engedek válaszolni. Kapta ezt a Közlönyt minden
tag, aki a rendőrségnél szolgált?
D o b e k : Ezt nem tudom megmondani.
K r a u s z dr. védő: Ismeretes, hogy a rendőrlegénység 70 százaléka a nemzeti szocialistákra szavazott. Nyilvánvaló tehát, hogy igen
sok rendőr kapta a Közlönyt
A tárgyalást délután félbeszakították és folytatását hétfőre halasztották. ítélet is hétfőre
várható.

Stauffev'saHoi
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Hz osztrák rendfirlázadúk

manával

határi elért tisztviselők nyugdíjazása ügyében. A
rendelet értelmében a nyugdíjazást csak egészén kivételes rendkívüli esetekben halaszthatják el.

k ö r ú t
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Rintelen f e l g y ó g y u l
Bécs, augusztus II. Dr. R i n t e l e n állap»,
tában lényeges javulás állott be. Az embóliá
visszafejlődött és a beteg beszélőképessége is
javult, ugy hogy többé nincs szó közvetlen életveszedelemről. Az orvosok kijelentették, hogy
számítani lehet Rintelen teljes felépülésére.

márna
kp-on a'uli napysá-
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kp-os és felüli nagy- Q f l f f i l
sápokban kp-kint
G U lllli

vasárnap

csak 1 napig

ANTALFFY-nál.

Véres verekedés
Felsövárosort
(A
Délnwgyarország munlcafársától.) Véres
verekedés történt sz»mbaton délután az egyik
felsővárosi korcsmában. Ott idogált két aszfaltozó
munkás: Héli József é6 Tóth Kálmán, akik valami miatt összevesztek. A veszekedésből verekedés lett, majd Tóth előkapta a kését és Héli
mellébe döfte. A kés pengéje a sziv alatt hatolt
be a (mellbe ós súlyos, életveszélyes sérülést ejtett
rajta. A mentőknek Hédi sirva rimánkodott, hogy
mentsék meg az tüetnek. Hélit a kórházba vittek,
ahol műtétet hajtottak rajta végre. Állapota továbbra is súlyos, életveszélyes. Tóth Kálmánt a
rendőrség őrizetbe vette.

Dr. Győrbiró ügyvéd
jogi

szemináriuma

gákra,

az összes

egységes

V á s á r h a W I

ügyvédi

előkészít

alapvizs-

szigorlatokra
és birói

és a z

vizsgákra.
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Szoba ellátással már napi 9 pengőtől. Budapesten pengővel fizethető
Felvilágosítást
nyújt
jt
fenti szálloda és Auguszt cukrászda,Budapest.
t
55 I
I., Krisztina tér 3.
15S
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V I T

alkalikus és radioaktív 875 m. mélyből
fakadó
természetes hévvizből készült s z A q « n y a < Udl'üvtz.
elsőrangú borviz. eyomorsavtultcngésben szenvedőknek nélkülözhetetlen. Gyomor-, bél-, epe-, vo^
se- és májbajoknál ajánlatos Cukorbetegek állandó itala Főlerakat: P A N N F . R P f l T F R F I A eéamél,
T i s z a L. körút 12, de kapható minden jobb fűszerüzletben.
W7
Hipiénikus osomspolas' — Melepben
fontos I Minden jobb Öis-er- és ea*
mopoüzletben kaDható.
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Szin és valóség
Elmondotta Lőw Immánuel
*z ember
tragédiája
első
Dóm-téri előadásának napián.
Vajon felcdii-e az anya játszi kisdedét, mert
áldott méhének várja uj gyümölcsét könyörülő anyaszive? De ha ezek is elfelednének- Én
nem feledlek eü
A gondviselésnek képe a magzatát szivén
viselő anya. fis a mennyei
Gondviselés uj
életrekelésének közepette
a végenyészeittől
mindig megóvott: nem feledttí el bennünket.
És feledéstől óvta eszméinket, a reánk bízottakat. Élnek eszméink! Az ember fiának képzeteit, költői ábránojai+
bibliánk, hagyományunk képzetei keltik, telitik, elevenítik, szárryasitják, magasba röpítik.
Anyanyelvűn* leemerészebb drámai költeménye bibliai eszmében fogamzott, bibliai jelenettel indul. Vezérgondolata, Ádám sokalakos
változása, a mi hagyományunk testöltése. A
midrás képzete: Ádámmal megátmodtatja az
Úr az Évától eredendő nemzedékeket, az ember történeteinek válságait, fordulatait, reményeit és csalódásait, szárnyaló rajongását
gyakori szárnyaszegett csüggedéseit. Érettük
siói a lázálomra ébredő lázadozó Ádám:
Uram! Rettentő Mtások gyötörtek.
És nem tudom mi bennük a való...
A vigasztaló biztatás könyve a tóra most
olvassdk záró könyve és a biztató vigasztalás prófétája, az esztendő hét utolsó szombatjának csodásszavu prófétája, már neve szerint
Is Isten segítsége. Vigaszos szavára
mindig
megmaradt a múltban a boldog pihenésnek,
az irás megismerése gyönyörűségének szombatját ünneplő bővülő lélek- amely fölüditi a hat
dologtévő nap szennyes igáját viselő megfáradott embert.
Eszmeteremtő költészet versenytársa a szombat esziményes nyugalmának. Igaz, nem valóság a játékszín, de nem a tények valódisága a
döntő lényeg, hanem az eszme testöltésének,
elevenségének varázshatása.
Sajátos képződmény a szinpad. Szán és valóság egybeolvad benne. Ami gyermeteg közvetlenség, fogékonyság a felnőttben megmenekült, annak menedéke a színjátszás élvezete,
az érzi a játék hatását, az gyönyörködik a
valónak tükröződő képén, ismétlődő utánzatán:
gyönyörködünk abban a kivonatos világrészletben, amely az igézetes költésből és a valóságnál mélyebb ieazi játékból szűrődik össze
és kél hatásos jelenére.
Érzések özönét váltja ki bennünk, ha kézfogásnyi közeibe jutunk a valóságpótló szereplés
mesteri színváltozásához. Megindul a lélek hullámverése- ébredeznek a tetszhalott emlékezések. A szemfényvesztő játék kifejező szinesiszinességéiben leköt a délibáb varázsa. Örömest
siklik ki a való életből a képtelenség hajóján
a szemlélő lélek a tökélynek és összhangnak
összhatására, az alakító művészet csodájára.
Lelkünkből lelkedzett eszméink örökkévalósága lép elénk ezúttal a színpadion és ez
örökkévalóság vigasztal kétségbeejtő, világszerte való szenvedéseink közepette. És a próféta mad végszava, a csüggedőnek biztatója:
Bennük, az eszmékben vigasztalja az Ur Sí ónt,
vigasztalja minden ő romban heverő omladékait: a jelennek pusztaságát édenné varázsolja, meddő íenyérét az Urnáik virágos kertjévé!
AUGUSZTUS
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KÖZREMŰKÖDNEK:

Vigadóban.

Frank Lilly, dr. Molnár
Jenftné, a
Borsszem-Jankó főszerkesztője, Lengyel Vilma, S'ékely Erzsébet opera
énekesnő, Berezeli A Károly, Karinthy Frigyes, Kóró Imre,
dr
Ocskay
Kornél, a m. kir. Operaház v
tagja.
Ír. Lugosi Döme
és Ortutay Gyula,
leléptra'i] nincs. Műsor
megváltása
kötelező
Múso>- váltható egész napon át a titkári hiva- j
(alban (Valéria tér 11).
188 J
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l a k á s o k a t , helyiségeket bontás,
EVíüuüé^ W Í K 9 falvésés nélkül, garanciával
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Pártos

Imre

oki. mérnök, építőmester.

T , Szent István tér 5.
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Hatodszor követett el öngyilkossági kísérletet
egy szódavizgyári ellenőr
Állapota most életveszélyes
(A Délmagyarorszdg munkatársétól.) Szombaton délelőtt a Vaspálya-ucca io. szám alatti lakásán felakasztotta magát Gulenkunszl Béla 42
éves szódavizgyári ellenőr. Gutenkunsztnak ez
volt a hatodik öngyilkossági kísérlete. Ötször önakasztással kísérletezett, egyszer vizbe ugrott. Minden alkalommal sikerült lettét idejében felfedezni és levágni a kötélről, illetve kihúzni a rizból.
Szombat délelőtt a szódavizes kocsiján a háza
eiőtt hajtatott el. A kocsit megállította és a kocsisnak azt mondotta, hogy csak néhány pilla-

natra ugrik be a lakásába. De feh&nően sokáig
maradt. A kocsis rosszat sejtve utána ment és
megtalálta a kredenc oldalára felakasztva, egy
selyemszalagra. A kocsis levágta az ellenőrt, ki-»
hivta a mentőket, akik a klinikára vitték. Itt
gégemetszést alkalmaztak rajta. Állapota rend+{
kivül súlyos, életveszélyes. Gutenkunszt valahány-»
saor öngyilkosságot kísérelt meg, mindig ittas volB
kissé, valószínűleg most is ilyen állapotban kö«(
vette el tettét.

Fürdőtrikók, sapkák és cipők
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Csanádmegye beléletében
áldatlan viszonyokat talált
a csongrádi közigazgatási bizottság
Tarnay aHspánnak nemcsak felmentést, de elégtételt i&
adott a fegyelmi Ítélet
(A Délmagyarország makói tudósítójától.) Annak idején hirt adott a Délmagyarország arról
a fegyelmi Ítéletről, amelyet Csongrádmegye közigazgatási bd/ottságának fegyelmi választmánya
Tarnay Ivor csanádinegyei alispán fegyelmi ügyében hozott s amely az alispánt felmenti a vádak alól.
Az annak idején Makón zárt ajtók mögött megindult és lefolyt fegyelmi ügy a felmentő Ítélet kapcsán most került teljes egészében nyilvánosságra. A közigazgatási bizottság szombati ülésében részletesen ismertették a fegyelmi ítéletet
s azt tudomásul is vették azzal, hogy a törvényhatósági bizottság legközelebbi ülésének is bemutatják, tekintve, hogy a törvényhatóságnak
van az ügyben fellebbezési joga.
A fegyelmi Ítéletből derül ki, hogy Tarnay alispán azért kérte maga ellen a fegyelmi eljárás
megindítását, mert az azóta elhunyt Vertán Endre
vármegyei főjegyző egy igazoló jelentésében azt
állította róla, hogy 1924. év óta a részére költségvetésűéi,' biztosi (ott utiátalányokat felvelte, azonban az ennek ellenében köteles utbeutazásokat
nem teljesítette V fegyelmi bizottság a törvény
értelmében csak 1931-ig visszamenőleg tehette
vizsgálat tárgyává ezt a vádat s megállapította,
hogy nem merült fel adat arra, hogy az alispán
az utak felügyeletét bármely vonatkozásban is
elhanyagolta volna, magának iVetéktelen hasznot
s a köznek kárt okozott ez idő alatt.
A fegyelmi Ítélet a felmentés alapos indokolásán tul megállapítja és leszögezi azt is, hogv
Tarnay alispán hivatali kötelességén messze túlmenő buzgalommal, gondossággal és példás rrn-1ben vezeti vármegyéje ügyeit s puritán m a g l a r - |
tása és működése nem gáncsot, hanem teljes elismerést érdem L Ezt a kö i'ii ;ié:iyt a fegyelmi
Ítélet kifejezetten elégtételként is megállapítja s

leszögezi, hogy a fegyelmi eljárás adatai saserireí
a vármegye beléletében felmerült áldatlan viszo-i
nyok voltak szülői ennel: az ügynek és sajnálat-*
tol kellett tudomást venni ezekről az áldatlan UH,
szonyokról, amelyek kiküszöbölésén Tarnay al1
ispán teljes jóakarattal, de hiába fáradozott.
Az alispán felmentő fegyelmi ítéletével egyideí
jüleg kerül a törvényhatóság elé Vertán Endrének, a fegyelmi eljárás folyamata alatt tragikus
hirtelenséggel elhunyt főjegyzőnek fegyelmi ügyé«
ben hozott osongrádmegyei határozat is. Ez a
határozat az elhunyt főjegyző ellen a fegyelmi
eljárást megszünteti, mert nem merült fel olyaij
adat, amely Vertán Endre főjegyzővel ssenib ^
anyagi kártérítési kötelezettséget, vagy hivatali
vesztést vonna maga után.
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Részletre ls legelőnyösebben v e h e t

Mi az igazi neve
a makói gyermekrabló
cselédlánynak ?
(A Délmagyarország
mnnkatdrsófól.)
A' makói
gyermekrabló
cselédleány bűnügyében ujabb bonyodalom támadt. Medrtnk, hogy a leányt, aki
Weinb*rger
Emii kereskedő egyéves fiát elrabolta, a rendőrség Szabó Júlia név alatt kereste. Ilyen
név alatt saolgált ugyanis a kereskedőnél. E l fogatásakor azt vallotta: hogy az igazi neve Kovács Júlia. A rendőrség viszont a bűnügyi nyilvántartó íídntaibói megállapította, hogy az igazi
neve Melicska Mária. Most, amikor a főtárgyalást
elrendelő végzést a fogházban k ¡kézbesítették neki,
a vétiv aalá a Kovács Júlia nevet irta. Kijelentette, h o g y az igazi neve mégis csak Kovács Júlia.
¡Viszont a bűnügyi nyilvántartó adatai megbízhatónak látszanak. Ilyenformán, tekintettel arra,
hogy a vádirat is Metioka Mária névre készült,
ujabb nymoozás indul a gyermekrabló személyazi tiosságának kiderítésére.

Táviratilag kérnek pénzt
a kormánytól
a hagymaszindikátus
részére
( A Délmagyarország makói tudósítójától.) A
makót hagyroaszlndtkátus
ellenflrz«
bizottság.
L é l e k Péter kereskedelmi iskolai tanárt bizta
meg a szindikátus kalkulációinak felülvizsgálatán
val. Lélek tanár részben már megejtette ezt a felülvizsgálalol s annak eredményeként leszögezte,
hogy a szindikátus rezsije a mult évhez képesI 8
—10 százalékos emelkedést mutat. De — megállani tása szerint — különösen nyomja a makói árakat a 15 százalékos bevásárlási jutalék, ami azt
Jelenti, hogy minden mázsa hagvmából 15 kilő
e ik a bevásárlás költségeire. De nemcsak, mint a
termelőket terhelő költséget, hanem mint a szindikátus tagjainak járó hasznot is sokalja Lélek tanár a 15 százalékot. Megállapítja, hogy ha például
1000 ezer pengős lökével
egymilliós forgalmat
rsinál a szindikátus, ugy a 15 százalékos jntalék
címén 150 ezer pengőt kereshet, ami előzetes haszonnak — véleménye szerint — tnlmagas s egyben kérdésessé teszi azt is, hogy marad-e a szezon végére olyan haszon, amelyben az előzetes
megállapodások értelmében részeltetni lehetne a
termelőket is. Egyébként a szindikátus ellenőrző
bizottsága vasárnap reggel rendkívüli ülésen dönt
abban a kérdésben, hogy miiven áron lehetne vásárolni a makói piacon s kedden ugyancsak rendkívüli ülésen dönt a beraktározás kérdésében is.
Ebben az ügyben a szindikátusnak segítségére siet
a vármegye közigazgatást bizottsága Is, amely
távirati nton arra kérte n minisztert, hoev * beraktározott árukra fölváltandó e l ő l ö k réljíra
kamatmentes állami kölcsönt engedélyezzen a makói hagyma szindikátusnak.

Kárpálhy N. István
modern

dmfestós?«*«

Mikszáth Kálmán u. 1t. «z. alntt. Vállalia cégtáblák, jelzőtáblák, favédőrácsok stb fejtését
eredeti tervek szerint és minták alapján legszebb kivitelben, olcsó áron. Hirdetéseket saiát
favédőrácsára felvesz.
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Alkalmi

áron

Vár^onylnál,

Széchenyi tér 9.

remek szép 6 személyes len
szines és fehér asztalgarniíurák
sib. sfb.
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UJból elnököt választ
a sütőipari szakosztály
(A Délmagyarors'ág
munkalársától.)
A1 sütőipari sakosztálvban ismét tisztújítás előtt állanak. Az eddigi elnök, Kohn Benő sütőmester, akit
a tavasszal választottak meg nagy többséggel a
szakosztály vezetőjévé, a legutóbbi ülésen lemondott az elnökségről á? vele együtt az egész tisztikar benyújtotta lemondását. Kohn Benő a lemondásáról a következőket mondotta:
— Elég volt már az elnökségből. Hatvanöt pék
van Szegeden, de nem tudnak egymással m e g egyezni, pedig ez fontos érdekükben állana. Önköltségi áron árusítják Szegeden a kenyeret és
ha ez tovább is í g y tart, a szegedi sütőmesterek
nagyrésze — akiknek nincs mit ráfizetni a f o r -

MEGNYÍLT

galomra — biztosan tönkremegy. A liszt folytonosan drágul, ugyanakkor azonban a kenyér ára
váitozatlam. Ezek a körülmények, valamint a szakosztály belső dolgai kedvetlenítettek el annyira,
hogy elhatároztam visszavonulásomat a szakosztály ügyeitől.
"
,"
Értesülésünk szerint rövidesen újból összehívják a sütőmestereket, hogy a szakosztály u j vezetőségét megválasszák. Csehó Károly,
Milolta
István és Szögi
Sándor nevét emlegetik legsűrűbben a szakosztályi elnökségre, valószínűleg
közülük fogják megválasztani az u j sütőipari elnököt, aki aztán hivatva tesz békét teremteni a
szegedi sütőiparban.
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Ujitás az angol nyelv
tanítása terén
Ismeretes hogy az angol nyelv a legelterjedtebb világnyelv. Emiatt igyekeznek más államok
polgárai — kőztük természetesen a magyarok is —,
e'sajátltani az angolt. Az angol nyelv birtokában a
megélhetés, az elhelyezkedés is lényegesen könyftyebb, nemcsak idehaza, de az egész világon.
Az angol nyelv megtanulása, a Szilágyi-féle fonetikus leckekönyvvel annyira
egyszerű,
hogy
mindenki, tanár, vagy más idegen segítsége tanítása nélkül, az angol nyelvet saját maga megtanulhatja. Aki magyarul írni és olvasni tud, az kit hónapon belül szépen beszélhet angolul még akkor Is,
ha az angol nyelv megtanulására minden nap esak
egy órát fordít.
Az emberek a mai nehéz viszonyok és az ezernyi módon megnyilvánuló életformák között igyekeznek érvényesülni. Ilyenkor gyakran tapasztalják. hogy az angol nyelv tudásának hiánya gátat
vet sok törekvésüknek.
A tanulás eddigi módja » nehézkes nvelvtaní
alapon tapasztalat szerint csak kevés eredményt
mutat fel. A tulaidonképeni cél. az angol beszéd
elsajátítása a legkülönbözőbb áldozatok árán volt
csak részben elérhető. Ezt a tapasztalati tényt
dönti halomra most a sajtó alól kikerülő Szilágyiféle fonetikns angol—magyar, magyar—angol leckekönyv.
Hosszu-hosszn évek kitartó munkája ufán most
ofvan leckrVönwft bocsíit a közönség rendelkezésére, amelv lehetővé teszi ennek a vilá^nvelvnek
tanító nélkül való gvors elsajátítását. Olvan mü
kerül ki a sajtói ól, amelv nemcsak házagpótló. hanem — született angolok szerint is — valóságos
kines. Senki sem nélkülözheti ezt a munkát, nem
nélkülözhetik csprMizeink. valamint azok a közalkalmazottat, (rendőrség, posta, vasnt, h'aiózás,
sfb.T, akik hivatásuknál fogva is gvakran kerülnek
abba a helyrr^V. hogv a kül'öldiekkel való érintkezésben az angol nvelv tndá«5nak mérhetetlen
hasznát vehetik
Méltán
mondható tehát, hogy
közérdek az angol nvelvnek a leakönnvebhen. fonetikus módon, tanító nélkül való elsajátítása. Az
eddig elért eredménvek alam'án is megállapítható,
hoev az angol nvelv elsai5tít5sának a módja: a tanulás tökéletes leesrvszei-ii'sitése.
A pótolhatatlan f « *>ddig egvedill álló „Szflá-

I

K d r á s * u . 1 3 . (Proféta-héz)
gyi"-féle fonetikns angol—magyar és magyar—angol leckekönyv, melynek ára fűzve 3 aranypengő 50
fillér, szeptember 1-én hagyja el a sajtót
Megrendelhető S z i l á g y i János angol nyelvtanárnál: Újszeged, Pécskai-ucca 9b., ahol angol
privát órák is vehetők.
I

6 e r n á t h Latos redőnvipari ti»eme
meonvütS"8 Tel-14-20. J S
e szakmába vAgó mank&t, javit&at ofoeén. eMkwerflen, MtíOarég mellett.
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Jégszekrények
háztartási é s m é s z á r o s , k e d v e z ő
tízetési
feltételek mellett legolcsóbban beszerezhetők

Fekete NándorEfftó
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RÖVIDARUK
18 drb cakkszorltó hullámcsatt
- '—.24
4 levél 100 d r b varrótű
*--24
24 drb fehérnemű monogram V. betű —.24
3 gombolyag l a erős házicérna
<—¿4
PIPERE CIKKEK
2 doboz fogpor
*—.24
1 tubus fogkrém
' —.20
1 drb borotválkozó timsS
'
»—.18
1 drb borotválkozó szappan!
>-.14
ÉLELMISZEREK
3 csomag sütőpor v. vanílin
>—.28
Fél k g málnaszörp ("üvegbetét — . 1 0 ) —.80
3 doboz egytizedes norvég szardínia
—.88
10 deka savanyu v. erős, v. m é *
cukorka
»—.17
HAZTARTAS;
CIKKEK
T o i l e t t e papír tartó f á b ó l
.--24
F é m g y u f a t a r t ó festve
.24
Ü v e g m o s ó k e f e fibríszből
—.16

Mókás nap a nagystrandon! SS?-0viziródli! Vacsora, bográcsos gulyás. egy adag 50 fillér.

V
um

OPL'M A G Y A R O R S Z K ö

augusztus 12:
« r a n m n n i ^ H

MEGJELENT
A HALÁLSUGÁR
szárazÉS MÁS EGYEBEK az uj I f f l J e l e m ,
Irta TONELLI SÁNDOR.

Tisztelt olvasóm- foglalj helyet, olvasd el
ezt a cikket, azutánv hunyd le a szemed és indulj ed egy kis sétára a fantázia birodalmába.
Én is ugy cselekedtem, mikor a mult
héten,
majdnem ugyanazon a napon olvastam a hirt,
hogy Marconi bemutatta a
rááiókompaszt.
Tesla pedig beszámolt találmányáról, a haIdlsugarakról.
A mi számunkra, akik gyerekkorunkból ismerjük a gépet, gőzgépet, gőzimozdonyt, villamosságot, akiknek korai emlékei közé tartozik
az automobil, repülőgép és
mozi s akik már
meglett korunkban isimertük meg a
hang és
fény drótnélküli továbbításának csodáit, Marconi találmánya szerfelett egyszerű. Zsenialitása éppen az egyszerűségén alapszik. A rádiókompasz jelentősége az, hogy a hajókat
fenyegtő különböző veszedelme!, et a minimálisra csökkenti. Parti állomások rádión állandóan bizonyos meghatározott
Morse-jeleket
adnak le, amelyeket a hajók és repülőgépek
felfoghatnak. Mlnirn állomásnak megvan a
saját külön regisztrált jele. amelyről éppenugy
meg lehet ismerni, iránt ahogy ma a világítótornyok fényét isimerik a színről, a szín változásáról és a fény felvillanásának gyakoriságáról.
A rádiókompasz használhatóságának előfeltétele- hogy a hajckon elhelyezett vevőkészülék nagyon szelektív legyen. Ha a hajó a helyes
irányt, amelyre haladnia kell
meg akarja
találni és meg akar a tartani, a keretes antennával felszerelt vevőkészüléket ugy kell beállítani, hogy az ooníosan annak az egy állomásnak a leadott jelzését fogja, amelynek irányába törekszik. Tévedés ki van zárva s amíg a
hajó azt az egy állomást fogja, az irány feltétlenül helyes.
A hajó tehát veszi a .feleket és halad egy
bizonyos irányban, lsren ám, de jöhetnek közbe
más veszedelmek. Éjszaka, va r r " ködben jéghegy, vagy idegen hajó keresztezheti a jeleket
felvevő hajónak az ujtát. Hogy viselkedik ilyen
nem várt zavaró körülményekkel szemben a
rádíókompasz?
Mikor valamelyes akadály
kerül a mikro-rövid hullámok útjába, a rádióstisztnek, vagy a kapitánynak fülkéjében, ahol a
felvevő készülék el van helyezve, a felvétel
megszakadásának pillanatában zöld fény gyullad ki. A rádíókompasz valósággal beszél és

helyettesiti az árbockosárban posztoló matrózt,
aki azelőtt nagyon sokszor hiába meresztette
figyelő tekintetét a sötét éjszakába.
Tesla találmányának lényegéről nagyon keveset tudok, mert az ujságtudósitások csak
nagyon általánosságban emlékeztek meg róla
s a súlyt inkább a szenzációs részletek kiemelésére helyezték. 4llitólag az öreg fizikus megoldotta a halálsugarak problémáját, amelyek
kilométeres távolságról holt bizonyossággal
ölnek s amelyekkel szemben nincsen védekezés. Ha igaz Tesla találmányáról szóló hir,
akkor nincs többé háború.
Ezt mondják az újságok a Tesía találmányáról. A hírekben én némileg szkeptikus vagyok.
Nem abban, hogy íeltaláta, vagy esetleg valaki
fel fogja találni % halálsugarakat. A technikai
lehetőségek korlátlansága nagyon is elképzelhető. Nem hiszem azonban, hogy a halálsugár
ki tudná kényszeríteni az örök békét, — ha az
emberek nem akarják. Még eddig nem találtak
fel ugyanis olyan emberpusztitó eszközt és
hadiszert, amellyel szemben ne találták volna
fel előbb vagy utóbb a védekezés eszközét is.
Efelől tehát nyugodtak Lehetünk. Más az, aimi
a Tesla találmányában engem, mint laikust, de
a lehetőségekkel foglalkozni szerető laikust,
érdekel s amiben én a saját igazolásom mellett
kiimerithetetien fantáziák forrását vélem felfedezni.
Azt olvasom az egyik tudósításban, hogy
Tesla találmánya tulajdonképpen nem egyéb,
mint a villamos energiának vezeték nélküli továbbítása. Ha egy központiból megfelelően magas feszültségü áramot tudunk kisugározni s
ezzel a sugárral csóva módjára végig tudjuk
szántani akár az előttünk fekvő terepet akár
a levegőeget, éppenugy elpusztíthatunk mindent
és leszedhetjük a repülőgépeket- mintha
a
drótbain vezetett magasfeszültségű áram sújtotta volna azt, aki hozzáért, Ha ez ebben a
formában igaz, akkor Tesla találmánya nem
valami uj dolog, hanem a rádió elvének az
alkalmazása a villamosság továbbítására.
És most jövök én. Hét esztendővel ezelőtt
jolant meg egy könyvem Emberi problémák"
címmel. Egyebek mellett ebben a könyvben a
technikai és szociális
haladás
lehetőségeit
próbáltam vázolni. Abban, amit akkor megírtam,
volt sok fantasztikum, de nem volt egyetlen-
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lal, inasnak is elmegy." Romantika:
„SMUCI!
Lángoló szivem magáért dobog. Szombaton
várom. PUCI." Humor: „Kis testihibás leány csak
lelki javakkal ideális férjet keres.
„Szeretném,
ha szeretnének jeligére".
Fehér, gondolkozni kezdett. Már harminc éves
volt s egész életét haszontalannak látta. Iskolás
évek, kereskedelmi akadémia... az első kis hivatal, kis fizetés, szürke napok . . . leépítés, kapkodás fühöz-fához... ujabb, még kisebb hivatal, ismét leépítés... s ez a legújabb eset a kaucióval.
— S most itt áll harminc évével, elmúlt életének
minden keserű utóizével. Szivére nehezedett
a
céltalanság, a jövő kilátástalansága.
Szorongás
fogta el, szinte fájt az egyedüllét. Egy párocska
ment el mellette karonfogva, egymásra dőlve, s
Fehér Péter elkezdte olvasni a házassági hirdetéseket.
Elhatározta, hogy megpróbálkozik
egy
ilyen
hirdetéssel, mindjárt ki is választott egyet. ..Társaság hiányában ezúton keresek 19 éves iskolázott, igen csinos leányom részére intelligens úriember férjet 32-ig Hozományt,
vagy
poziciót
adok. ..Kölcsönös megtetszés" jeligére a
főkiadóba."
Fehér elindult, lethargiája felengedett, a céltudatosság határozottá tette lépteit, már nem ődöngött. ő is beállt a körút sietői közé. Bement egy
pnpirkereskedésbe, levélpapírt és borítékot vásárolt. Már éppen kilépett, de hirtelen eszébe jutott
valami, s a fehér boríték helyett kért hosszúkás
lila borítékot.
A közeli postahivatalban pár sorral válaszolt a
hirdetésre, leragasztotta a borítékot, ráirta a jeligét, s elvitte a Inp kiadóhivatalába.
Bent leült
az egyik T>adra és vá^t. Nézte, hogy szedik ki a
szekrényből a leveleket, hogy osztályozzák. Feltűnt az ő lila borítékja, melyre kis térét alapította. Az órák döcögve haladtak, s Fehér kezdte figyelni a jeligés levelekért jövőket. Jötteik
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Feliér Péter, hazánk egyik tekintélyes kauciósikkasztó vállalatának éppen most most leépített
tisztviselője, sorsához illő szomorúsággal rótta a
főváros uccáit. Mint magyar-német-francia levelező, gép- és gyorsíró nyolcvanpengős állást kapott. 500 pengő összespórolt pénzét szívesen adta
oda kaucióképp a bőrgarniturás irodában pöffeszkedő „igazgató ur"-nak, aki első havi
fizetését
nagykegyesen mindjárt ki is adta. Amint ilyenkor történni szokott csakhamar, sőt nagyon
is
hamar megtudta a valóságot, s kauciója ellenében az „igazgató ur"-nak lekent pár pofon után
busán elindult a semmibe.
Juniusi nap volt. A pesti ucca csillogott, az
autók halkan duruzsolva suhantak az izzó aszfalton. Recsegés, zúgás,
csengés, kiabálás,
Bosch
kürt, sziréna, fékcsikorgás, rádió sajátságos melódiává kavarodott Fehér lassan ment, halántékában kalapált a hőség. Arcok, hátak egymásután
bukkantak fel és merültek el szeme előtt. Néhanéha gépiesen megfordította nyakát egy karcsú
boka, ibolyaszínű, meleg
szempár,
előrefeszülő
leánymell után. Teljesen céltalanul ődöngött.
Az egyik nagy napilap kiadóhivatala előtt megállott. önkéntelnül is olvasni kezdte az apróhirdetéseket,« az állástalanok,
nrunkanéküliek
bibliáját, vagv ha ugy tetszik, almanachját. Az irodalom minden műfaja képviselve van itt. Utópia:
„Állást nyerhet- •" Realizmus: „Diplomás, több
nyelvet beszélő fiatalember bármely, munkát vál-

a n ó d t e l e p és
zseblámpaelem.
SBV- ÉS SZRlMlAKMENTfS! Mindenütt kapható L
egy sor sem, aminek a már meglevő találmányok alapján ne lett volna meg a lehetősége.
Csak hét esztendeje iríam ezt a könyvet- mikor írtam, voltak, akik egyes elképzeléseimet
megmosolyogták és hét esztendő multán magamnak is csodálkoznom
kell, hogy
mái
mennyi minden megvalósult abból, amit csak
valószínűnek tételeztem fel.
Nos ebben a könyvben megemlékeztem a
drótnélküli érintkezés és a rádió problémájáról. Hogy a rádió milyen idős. mindenki tudja.
A kezdetei nálunk körülbelül tiz
esztendőre
nyúlnak vissza. Én az első rádiót, ha jól emlékszem, 1923-ban hallottam az első nemzetközi
jellegű lipcsei vásáron, amelyet a németek a
háború után rendeztek. Erre az alkalomra a
németek meghívták a világsajtó képviselőit s
ezt a nemzetközi ujságirótársaságot a berlini
Allraáio Gesellschaft
meginvitálta a saját
külön kiállításának megtekintésére.
A sajtó
embereivel megnéztem ezt a kis kiállítást, illő
áhítattal a fülemre
illesztettem a kagylótamelyen gyakori ropogások mellett hallant
lehetett a nagy távolságban levő — Berlint s
utána meghallgattam a társulat egyik főmérnökének a magvarázóelőadását. Kezdődött pedig az előadás körülbelül a következőképen:
— Igen tisztelt hölgyeim és uraim, önök a
világ intelligenciájának és nyilvánosságának a
krémjét képviselik, akik valószínűleg up to
date vannak mindazzal, ami a civilizált emberek világában történik, de nem lévén technikai szakemberek, szintén magyarázatot kénytelenek kérni bizonyos kérdésekre.
Önök is
téves gyermekkori emlékek alapján valószínűleg csodálkoznak azon, hogy a hangot miként
lehet vezeték nélkül továbbítani. Hogy a rádiót
megértsék, mindenekelőtt ezen a gyermekkori
előitéletben tegyék tul magukat. Hogy durván
fejezzem ki magamat- a hang az éter rezgésein terjed igazán szabadon s meg vagyok
róla győződve, lesz egy idő.
mikor a sajtó

másután, fiatalok, öregek, nők, férfiak, rongyosak,
elegánsak, csúnyák, szépek, ismerkedni ismeretlenekkel, férjhezmenni, megnősülni venni, eladni,
állást kapni mind az apróbetűs pár sorocska bűvös hatalmával.
Fehér szeme odatapadt a kezekhez, amint át-*
vették a leveleket, leste az ismerős lila borítékot.
Egy pompás nő karcsú kezében szerette volna látni. A hivatalnoknak is feltűnt már ez a feszült várakozás, egy szolga rá is mordult, mig az egyik
csinosabb hivatalnokkisasszony biztató
pillantásokat vetett a komoly, melegtekintetü férfi felé.
Egyszere csak felvillant a lila szin és a
lila
boriték két-három más borítékkal együtt egy sötét bőrkeztyűs, hosszúkás, finom női kézbe vándorolt. A fiu felnézett s szive a torkában kalapált,
térde gyengén megremegett. Egy nő, akire a férfi
ösztöne felébredése óta vágyik, amilyenről
egy
harmincéves férfi sivár fiatalságának hosszú esztendőin keresztül álmodik, tartotta kezében a leveleket. Csillogó fiatalsága, egyszerű, drága elegánciája lenyűgözték a férfit. A simogató-meleg,
nagy, piros száj a kissé szabálytalan arcnak valami hihetetlenfii vonzó, mondhatni
vágyatkeltő
kifejezést adott.
Fehér, aki a boriték utján akarta — rövid uton
— megismerni a hirdetés feladóját, felállt és a nő
után kilépett az uccára. Egy fényes-piros, kis sportautóba szállott a nő, s mindjárt el is indította. A
fin izgatottan ugrott be egy taxiba, miután fejben villámgyorsan megszámlálta maradék pénzét,
és a nő nutója után hajtatott.
Az
Andrássy-ut
egy csendes mellékuecájának egyik háza előtt állott meg a piros autó, a nő kiszállt és bement a
házba. Fehér is megállíttatta a taxit, fizetett a
sofffimek és bizonytalan léptekkel megindult
a
ház felé. A kapuban egy kövér asszony állott, —
nyilván a házmesterné — ettől megkérdezte, hogy
kié az a piros autó. — Harmadik emelet húsz —

mondotta a i AsszoD^odsyetőlea s tovább folyta*
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képviselői árion fognak csodálkozni, hogy a
hangot régente természetellenes
módon belepréselték a drótba és megnehezítették a szabad
terjedését...
Biztosra veszem, hogy a főmérnök szakszerűbb mairyarázátot is tudott volna nyújtani. Előadásában azonban
precizitás helyett
plaszficitásra
törekedett s hogy ezt elérte,
legjobban bizonyítja, hogy még ma is emlékszem a szavaira. Az 5 szavai nyomán irtaim
könyvemben a kővetkezőket:
„Mindezeknél a találmányoknál azonban még
mindig nincsen megoldás. Ha sikerült megoldani
a hang drót nélküli továbbításának a problémáját és ha számítani lehet a fény drót nélküli
tov >bitásá,ra is, miért ne lehessen vezeték
nélki'l továbbítani az erőt is? A technikának
li'sközalebbi megoldásra váró feladatai közé
tartozik, hogy a generátort közvetítő eszköz
nélkül összeköttetésbe hozzuk az erő felhasználásának a helyével. Ha ennek a problémának
a megoldása sikerül. — és
hogy sikerüljön,
szintén csak idő kérdése lehet, — nagyobb
forradalom elé kerül az ipar. ndnt amekkorán
a gőzgép felfeáezése óta keresztülment.
Köztudomásúlag ugyanis ma a kitermelt erőknek
az átvitelét szolgáló berendezések létesítése és
amortizálása óriási költségeket emészt meg s
amellett a továbbítás alkalmával a kitermelt
erőnek igen nagy százaléka veszendőbe megy.
A laikus is el tudja képzelni, hogy mit jelenthet
az, ha a szenet vagy a vízeséseknél előállított
áramot nem kell többé szállítani, hanem a
szétszórt állomások tigy fogiák a központból
kisugárzott fényt, vagy erőt felvenni, ahogy
ma a rádióállomások felveszik egy központi
zenekarnak a zenéjét."
Ezt írtam hit esztendő előtt és ma, különösön TesJa találmányának hire után, mondhatja-e vaJiakl. hogy túlságosan megeresztettem a
fantáziámat, mikör ezekre a lehetőségekre
rámutattam? Megvallom azonban, egyre nem

ház

kapujában

A fin fellélegzett, most már mindent tudott s a
¿anta-Fé-i spanyol démonról szóló divatos tangót dúdolva elindult. Félóra alatt otthon van, —
a vii'lamosköltséget már elvitte a taxi — félóra
alatt megborotválkozik, átöltözik
sötét
ruhába,
fél hatra már vissza is érhet. Csak ott legyen még
a piros autó.
Fél hatkor Fehér háziasszonya a kis bútorozott
udvari szobában nyögve hajlongott, s szedegette
össze a szobaúr széthányt holmiját. Ugyanebben
az időben a szobaúr boldogan állapította meg,
hogy az autó még ott állt a ház előtt s dobogó
s z i w e l lépett be a kapun. Felmászott a harmadik
emeletre, kicsit kifnjta magát, inajd odalépett a
20-as ajtó elé. Keskeny, sárgaréz névtáblán Szebenyi Margit iparmüvésznö.
Most csak meg kell nyomnia á kis féhér gombot és fülig benne lesz egV olyan kalandban, amilyenben még s<*a életében nem volt része, ö s z szehisonlitva élétét a regéhyekkel,
színdarabokkal. filmekkel, ugy látta, hogy vele még sohasem
történt olyasmi, ami a legcsekélyebb érdekességgel bírna. Azért is becsenget, hátha ez az úgynevezett nagv pillanat az életben, amelyet elszalasztani
megbánhatatlanul nagy bün. Mutatóujjával beledöfött a kis kerek fehér gombba, ideges,
ösztönös mozdulattal megigazította nyakkendőjét,
kabátját és várt. Léptek közeledtek az a j t ó h o z . . .
Mér nem lehet elszaladni..
Kihúzta magát, ö r e g
gazdasszonyféle nyitott ajtót:
— Kit tetszik kereshi ?
— Szébenyi kisasszonyt.
— Miért tetszik keresni?
— Az apróhirdetés ügyében,
— Tessék beljebb fáradni!
Sötét garderobe-szekrényes
előszobába
lépett.
Felakasztatta kalapját, letette boLiát és kezti^jét.
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gondoltaim. Előttem az erő drótnélküli átvitelének problémájánál elsősorban a gazdasági kihasználás gondolata lebegett és
arra nem
gondoltam, hogyha áramot vezeték nélkül továbbítunk éls irányitunk, ennek az áramnak
érinteni kell az útjába kerülő élő szervezeteket. még pedig, ha az áram r.agyom erős, halálosan is. Arra nem gondoltam
egyszóval,
hogy az én elképzelésem volt a sokat emlegetett halálsugár.
De ez mutatja egyúttal azt is. hogy a haladás
és fejlődés minden tényezőjének kettős a jelentősége. Lehet áldásthozó, de lehet egyúttal a
legszörnyűbb emberpusztitás forrása is. Ezt
tanúsítja a múlt és ezt látjuk akkor is, ha megkíséreljük, hogy fellebbentsük a fátyolt és pillantn^vessünk^

(A Délmagyarország munkatársitól.) Farltaa
György nyomdászssegéd» aki 60 ezer pengőt nyert
'legutóbb az osztály sors játékon, állandóan szere-«
pel a különböző birói fórumok előtt. Legtöbbször!
vádlolti minőségben jelenik meg, holmi kis botrányokért, 'legutóbb alperej/cént idézte meg dr.
Szobonya járásbiró. Ez a polgári ügy© abból az
időből Származik, amikor a főnyereményt megnyerte. Ebben az időben a hirtelen méggazdagodott Farkas Györgvöt a legkülönbözőbb üzleti
ajánlatokkal keresték fel. Ajánlottak neki házat,
üaletet, vendéglőt, mindent átvételre, ő semmibe
sem ment belé, egyedül Fehér Mátyás autófuvarrozóvai lépett társasviszonyba olyformán, hogy
megvette Fehér Ford-zutójának felét 2700 pengőért. Talán mondani sem kell, hogy az autó
nem sokat fuvarozott idegeneket, főleg maga a
feles-gazda, Farkas használta a kocsit. A kocsit
szerződtetett soffőr vezette. Ez a soffőr volt az,
aki legutóbb beperelte a két autótulajdonost.
Fehér ugyanis a soffőrnek valamilyen
oknál
fogva felmondott, de a felmondási időre járó
pénzét nem fizette meg.

A járásbíróság! tárgyaláson humoros jelenetet
olcsó árban 11» szülnek, játszódtak le. Farkas György alperes mindenáron
r e g l e k u||6 a l a k í t t a t n a k
azt akarta igazolni, hogy a soffőrnek van igaza,
Soós
Lafosné
nem kis bosszúságára alperes-társának és a társ
H U i r a t ^ X H V B l
paradicsomi paplanflue
H
me. T
' Ak Ferenr u. 8 ügyvédjének, dr. Adler Dezsőnek. Farkas azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a bíróság hallgassa
ki a feleségét, aki igazolni fogja, hogy a felperes
soffőrnek van igaza. Hiába magyarázták neki az
ügyvédek, hogy ez az indítvány a saját érdeke
ellen van, Farkas nem törődött vele, ragaszkodott
felesége tanukénti megidr'zéséhez. A bíróság véBudapest, augusztus n . Kánya Kálmán külgül is elrendelte Farkasné megidézését a legügyminiszter, aki Hindenburg temetésén a Korközelebbi tárgyalásra.
mányzót képviselte, visszaérkezett Budapesslre és
ma délelőtt gépkocsin a bakonyi honvédkincstár
gazdaságába utazott, hogy résztvogyen az ottani
miniszteri tanácskozásokon. A kormány tagjai
a legújabb külföldi gyártmányokban garanciával,
már tegnap késő este megkezdték tanácskozásuQlllÁallralvAcmlf
Összes olasz, francia
C?lltUClin<lllC9£Cn
és amerikai autókhoz
kat, amelyet ma délelőtt lolytattak. A tanácskof e l s z e r e l é s i
c i k k e k
legolcsóbban
zások vasárnap délután kivételével kisebb megszakításokkal állandóan folynak, hivatalos közleményt azonban osak a tanácskozások végleges
E u i f a p e s ' . , V I . , flndrftssv-ut 34. B »
T e l e f o n : 221-97
befejezése után, vagyis hétfőn este adnak ki.
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Korménytanácskozás
a Bakonyban

IUTÓ S . K PNEUMBTIKOK

N A G Y JÓZSEF

in
ta eszmecseréjét a szemben levő
álló ugyancsak kövér asszonnyal.

a szegedi biróságolcon

vegye.

m
w
m
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¿sebkendőjével gyorsan megtörülte tenyerét és áz
öregasszony után belépett az egyik ajtón. Bájos
kis nappali szobában tálalta
magát, mindenütt
ésipke, párna, puha, tarka szőnyegek, apró
merészvorialu bútorok, valami
különösen
ízléses,
nőies összekeverése az ultramodernnek és biedermeyernek. A mai nő szobája, aki gyerekkorában
.még babával játszott.
—- Tessék leülni, mindjárt szólok a kisasszonynak!
Leült az egvik csőfotelre, de még izgulni sé ért
iá, mert a nyitott ajtóban halvány rózsaszín, selyetn pizsamában megjelent Szebenyi Margit iparmüvésznő, gyenge parl'őm illattól, mint egy halk
muzsikától követve.
A fiu felugrott, mélyen, kissé félszegen meghajolt:
— Kezét csókolom. Fehér Péter vagyok.
-t. Siebenyi Margit vagyok.
Fehér már le is hajolt mégegyszer, hogy a nő
kinyújtott kezét ajkaival megérintse
— Foglaljon helyet — mondta a nő és várakozóan nézett Fehérré. A fiu köhintett egyet:
— Bocsánatot kérek, hogy alkalmatlankodom,
az apróhirdetés ügyében jöttem.
A nő meglepetten ráncolta össze homlokát:
— Honnan tudta, hogy én hirdettem, hisz csak
ma hoztam el a válaszokat, még elő sem vettem
őket.
— U g y volt, hogy egy feltűnő szinü lila borítékot adtam be és megfigyeltem, hogy ki viszi e L . .
Szóval követtem magát.
— Hál annyira fontos magának ez a házasság?
— kérdezte mosolyogva a nő.
Fehér ránézett. A nő niég szebb volt, mint a z
uccán, persze pizsamában minden nő valahogy ingerlőbb, hát még ilyen pizsamában, amilyet csak
színpadon látott.

— Igen, nagyon fontos — felelte.

— Nahát akkor mindjárt behozom megmutatni
az én kis Micikémet
— H á t . . . hát nem maga?
— Mi az, hogy nem maga?
— Hál nem maga akar férjhez menni?
A nő hangosan felnevetett: — Maga mókás fiu!
— majd hirtelen elkomolyodva hozzátette — tulajdonképpen miből gondolta, hogy
én akarok
férjhez menni?
Fehért a dolog váratlan fordulata, b á r kalandszerüségét el kellett ismernie, mégis kissé lesújtotta:
— Azt hiszem, akkor valami tévedés van a dologban. „Kölcsönös megtetszés" jeligéjű apróhirdetésre válaszoltam.
— É r pedig „Kutyabarátság" jelige alatt Mici
nevü drága kis drótszőrümnek kerestem fajtiszta
élettársat.
— Dehát akkor hogy került magához a t én levelem?
— Azt én is szeretném tudni. Mindjárt meg U
nézem — Kisietett a szobából, behozta a borítékokat, a lilát szó nélkül odanyújtotta Fehérnek.
A férfi ránézett a borítékra, s látta rajta idegen
írással „Kutyabarátság":
— Ez nem az én borítékom. Súlyos tévedés áldozata vagyok, ugy látszik valaki másnak is v o l t
llven Illa borítékja.
Felállt, szorongó, vágyódó szemmel nézett a
nőre és
félénken, szinte
minden
meggyőződés
nélkül mondta:
— Bocsánatot kérek, hogy alkalmatlankodtam,
drótszőrüvel sajnos nem rendelkezem és azt hiszem, itt az ideje, hogy bucsut vegyek
A nő szemében ott vibrált a helyzat humorának a felismerése és még valami más is:

— Hogy ne legyen olyan keserű a csalódása,
igyon meg velem egy teát, s aztán,,, aztán majd
beszélgetünk.
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Kik fizetik a legtöbb adót
Szegeden

hetijet,

rvoLpfüJtümá*
ixtkaci

NIVEA

A virilis-választók négy kúriája

(A Délmagyarország munkatársától.) Néhány
nappal ezelőtt jelentette a
Délmagyarország.
hogy a legtöbb adót fizetők névjegyzékét elkészítette a városi adóhivatal. A névjegyzéket
átvizsgálta a törvényhatósági igazolóválasztmány ós most az. aujrusztus 23-ig közszemlén lesz a főjegyzői hivatalban. A névjegyzék
névsorát, mely a legutóbbihoz képest feltűnő
változatokat mutat, itt közöljük :
1 Holtzer Gyula ht. ft.
29.757.62
2 Dr. Wagner Jenő ht., keresk.
20.020.36
9 Dr. Kovács József ht. ny. főorvos
8.771.54
4. Dr. Gróf Árpád ht., ügyvéd
13.060.70
5. Mihalovits Dezső ht.
11.376.04
6. Wagner Ferenc ht., kereskedő
10.01018
7. Wagner Ernő ht., kereskedő
10010.18
8. Zöld Jenő dr. ht., tsz. biró
9.123.08
9. Dr. Kovács József ht. ny. főorvos
8.771.54
10. Ligeti Béla ht.. épitész
8.570.42
11. Müller János ht.
8.563.96
12 Pick Jenő ht., gyáros
8.427.10
13. Wolf Miksa ht. földbirtokos
8.140.72
14. Fenyő Mátyás ht., kereskedő
8 108.81
15. Mihályi Adolf ht., kereskedő
8.012.35
16. Vértes Miksa ht., rt. igazgató
7.721 35
17. Taussig Ármin ht., nyugdíjas
7.184.—
18. Dr. Aigner Károly ht., kir. közjegyző 7.659 24
19. Schwartz Kálmán ht.
7.655 42
20. Fenyő Lajos ht., műszaki tanácsos
7.572.12
21. Dr. Singer István hL, ügwéd
7.54310
22. Domán Mátyás ht., kereskedő
7.511 41
23. Gerle Jenő ht., gyógyszerész
7344.28
24. Dr. Szivessy Lehel ht., ügyvéd
7.22662
25. Dr Turóczv Mihálv ht. nv. t. főügyész 6 772,58
26 Fenyő Hugó ht., kereskedő
6.850.52
27. Pollák Sámuel ht., kereskedő
.
6 624.21
28. Varga Miháilv ht.. kereskedő •
6,430 —
29 Juranovics Gyula ht., ft igazg.
5.545.93
30. Dr. Fenwes Kornél ht.. orvos
5.539.23
31. Kardos Manó ht.. kereskedő
5 49956
32. Rosmann Dávid ht.. szűcsmester
5 32024
33. Dr. Szirákv Gyula ht. fogorvos
5 278.86
84. J>r. Magvar István ht.. ügwéd
5 076 04,
35. Sándor I.ajos ht.. sertésvátró
5021 05
36. Dr. Griiner István ht ügyvéd
4 95318
37. Szendrő' László ht.. ft.
4 91120
38. v. Gál József bírósági végrehaitn
4S?9.—
39. Straub Ferenc ht. tanár
4 791 08
10 Dr Zntir"r Richárd ht. nyugdíjas
4 72°28
41. Dr. Tólh Jen« ht.. orvos '
4"?07fi5

10 T onffvrl

43
44.
45
46.
•47.

ht.

4 R27 73

Déri Snádor ht
Rokor Izsó ht.. ékszerész
Rruckner Ede ht.. kereskedő
Dr. Széki Tit>or ht.. egv. tanár
Peternellv József ht.. kereskedő

4 597 73
4 "66.60
4..W.64
4.101 65 j
4 16519

48. Well Zsigmond ht.. evári igazgató

4 270 23

49. Csala Tmre ht., műszaki tanácsws
3 90"* 90
50. B. Holtzer Tivadar ht.. kereskedő
3 882 13
51. Kurucsev Sándor ht., kereskedő 3867.30 52
Doranszky Károlv ht., gazdálkodó 3843.36. 53 Nógrádi István ht.. mészáros 3704.36. 54. Schwartz
Manó ht., s-zabó 3668.86. 35. v. dr. Máriaföldi Máírton
ht.. tanár 3616.30. .56 Dr Kertész Réla ht.. ügwéd
3536. 57. Ábrahám Ferenc ht.. kőmüvesm 3503 08
58 Török Ferenc ht.. pt. titkár
3502.10 59 Tfj.
Winkler Mihálv ht. 3484.52.60 Kiss Mór ht 3484.52
61. Schwartz Henrik ht., kereskedő 3467.96
62.
Kandiba Károly ht.. kereskedő 3429.89. 63. Szakáts József dr. ht.. ft. ügyvéd 3396.08. 64. Varga
Dezső ht., kereskedő 3386.67. 65. Nógrádi József
ht.. henles 3310.84 66. Csonka Gergelv kereskedő
3293.93. 67. Merte Imre ht., ft. 3285.46. 68 Asztalos
Lajos ht. 3227.20. 69. Dr. Tóth Réla ht.. h polgármester 3171.22. 70. Neumann Gyula ht.. szeszkereskedő 3154.19 71. Segesvárv Dezső ht gyógyszerész 3145 14. 72. Fejér Mór ht.. kereskedő
3133.15. 73. Klonkai Andor lit., kereskedő 3095.51.
74. Vetró Lajos ht. ft. 3088.14. 75. Gergely Jenő
ht.. gvőgvszerész 2895.58. 76. Czékus Ferenc ht.
r.177,5.'). 77. Heszlénvi József ht. 2876.26. 78. Várn v Dezső ht.. ft. 2836.65. 79. Kellner Mór ht.. ker- Ved« 2828 55. 80. Dr. Regdon Károlv ht., orvos
279'! ?4. 81 Dnnner Mihálv kereskedő 2768 57. 82.
Dr. Barta Dezső ht., ügwéd 2766.88 83. Dr. Tár iv József ht.. vendéglős 2752.72. 84 Lévav HpnM.. kereskedő 2.696.60. 85 Gvőrv Gvula ht.,
k - ' " v á r o s 269079 86. Dr. Haberl Pál ht.. fiffvv ' d 2688 0.1. 87 Klein Imre ht.. órás 2674.54. 88
Faragó Lrios ffvSr?«?az<íató 2072.91 89. Déhm Péter ht.. vris-'-.hó 2656.61
90 dr. Matievich D e z s «
ht., tsz. biró 2645.06. 91. Sonnerwirfli Tgnác ht.,

rt. ig. 2591.33. 92. Dr. .Vidakovidi Kamilló ht.. eay.

N1VKA-CRF.ME:
NIVEVOLAJ:

I' — .50— -2 —
i' —.90—3.50

tan. 2566.51. 93. Krier Rudolf ht., uriszabó 2565.12.
Befersdorl Vegyeaxett
94. Erdélyi András ht., ép. vállalkozó 2564.57. 95.
Gyar n . Budanes l II.
Bartos Pál ht. 2559.66. 66. ördög Ferenc ht., kereskedő 2515.16. 97. Szabó Sándor ht., kéményseprő 2509.17. 98. Váradi Imre ht. 2459.68. 99. Singer
nyugdíjas 1407.04. 185. Nagy Ferenc ht., bércscpltf
László ht., asztalos 2454.89. 100. Dr. Treer József
1390^66. 186. Borovszki József ht mészáros 1385 i.'u
ht., orvos 2434.70. 101. Földes Zoltán hl, keres187. Dr. Vinkler Elemér ht.. ügyvéd 1382.46 188.,
kedő 2426.20. 102. Wolf Andor ht., keresk 2389.64.
Buchwald Tivadar ht., kereskedő 1382.19. 189 i.cK
103. Lippai Imre ft., gyáros 2384.14 101 Adler
winger Adolf kereskedő 1380.76. 190. Ketting L a *
Mór ht., kereskedő 2362.07. 105. Dr Kisí Menyjos ht., kereskedő 1380. 191. Grósz Marcel hl., bankhért ht., orvos 2.351.31. 106 Karác?orvi Sándor
igazgató 1379.76. 192. Peták József ht.. ft., gazdálht., cipész 2340.38. 107. Horváth Jáno* hl. p felkodó 1379.58. 193. Kontraszty János ht., rt.. ga&n
ügye.'ö 23C2.44. 108. Sebestyén Endre ht.. ép. mérdálkodó 1375.96. 194. Zombori Ferenc ht.. vend'g*
nök 2284.29. 109. Wellisz Géza ht.. keresk. 2254.30
lős 1372.36 195 Gottlieb Vilmos ht.. keresk 1305 21
110 Gábor János ht., nyugdíjas 2250.14. 111 Bar196. Dr. Abonvi Pál ht. ügyvéd 1364 43. 197 Kasa«
tos Mór ht., ép mester 2223.94. 112. Dr. Darvas
Péter ht 1355.23.
198. Nagy Károly ht. henl'-<*
Károly ht., ügyvéd 2215.56 113. Fagler Ede ht.,
1346.25.
199. Dr. Dobay Gyula
ht., ft., ügyvéd
ércöntő 2213.85. 114. Dr. Kállai Emil ht., ügyvéd
1331.82.
200 Ifj. Sárkány Mihály ht.. vendéglős]
2181.31. 115. Dr. Wolf József ht., ügyvéd 2172.56.
1313.23
201. Gál Ferenc ny. bankfőnök 1312 11116. Dr. Erdélyi Jenő ht., orvos 2145.03. 117. Pon202. Dr. Biedl Samu ht., gváros 1307.69. 2«! S/ógrác Albert gyárigazgató 2137.60.
118. Várkonyi
chényi István ht.. ügyvéd 1305 58 204. Schwartz lg-*
Ferenc ht., nyugdíjas 2126.67. 119. Lengyel Lajos
nátz'ht., fa keresk. 1304.08 205. Márton János ht.j
ht., bútorkereskedő 2094.53. 120. Danner János id.
piaci árus 1303.05. 206. Pollák Manó ht., keresk.)
ht., kereskedő 2090.37. 121. Eidus Bentián ht, fo1302.44 . 207. Hegyi József ht., fakeresk. 1290 24.1
gász 2081 35. 122. Barcsay Károly ht., gyógysze208. Schfltz István ht., gazdáik. 1289.15. 209. Bosnei*
rész 2078.90. 123. Szecsődi István ht., mosoda tul.
Ödön ht., keresk. 1280.08. 210. Reioh Manó hl.. igazig
2071 36. 124. Zsurkó János ht., cipész 2055.66. 123.
Dr. Glattfelder Gyula ht., püspök 1993.92. 126 Ad- i 1271.96. 211. Heller Nándor ht., keresk. 1266.05. ''12.
Franki Antal hl., gyógvsz 1260.16. 213. Kocsis Fe-i
ler Rezső ht., bevásárló 1992.88. 127. Deutsch Alrenc ht. keresk.. 1257.20. 214. Dr. Eisner Manó ht.*
bert ht.. kereskedő 1982 06. 128. Glöckner József
ügyvéd 1256.32. 215. Nagy Albert ht., keresk. 1252 615
ht., ruhafestő 1921.39. 129. Kohn Jenő ht.. edénvke1 216. Wickl Sándor ht., urad. számt. 1236.09 217 Dni
reskedő 1919.83. 130. Szauer Antal ht. 1913.58 131.
Vadász János ht.. ügyvéd 1234.27. 218. Paul Adolü
Bereck Péter ht. 1902.63. 132 Raffai Ferenc ht..
ht.. 1232.72. 219. Dr. Újvári István ht., bír. itik.*
vendéglős 1893.22 133. Stéhli Miklós ht., cipész
1229.44. 220. Kozma M. Gyula hl., nyugd., 1226.80»
1867.67.
134 Kováts Ferenc ht., ép. vállalkozó
221. Griiner Géza ht., gazdáik. 1222.73 222. Szab<3
1873.68 135. Lakos Dezső ht.. kereskedő 179404.
József ht.. hentes 1215.57. 223. Tószegi Imre ht, ipa-«
136. Milotta János ht.. sütő 1772.57. 137 Dr. Koros 1210 97. 224. Hattyasi Sándor ht., gazdálkü
vács Kálmán ht.. főorvos 1755.68. 138. Rley Lajos
1206.37 225. Kovács Sándor ht.. 1201.97. 226. W o l f
ht.. ndótiszt 1750.66. 139. Dr. Varga László ht..
Endre sütő. 1201.07. 227. Papp István ht.. gazdáik*
mérnök 1721.44. 140. Szécsi István ht. 1716.50. 141.
1199.10 228. Korom Mihálv ht.. 1194.55. 229. Kisd
Makra Tamás ht.. kőműves 1705.9-4. 142. Korányi
Ferenc ht.. nvugd 1195.54. 230. Adám Józser lát-»
Jenő mérnök 1704. 143. Angyal Gáspár ht 1699.73.
szerész 1191.73. 231 Hegedűs Réla id. ht.. 1189 11.
144. Schwartz Sámuel ht. 1682.69. 145. Kertész Miksa ht. 1663.87. 146. Markovits Szilárd mérnök 1657
232. Dr. Lakó József ht., máv ügyész 1176.06 233U
147. Temesvárv József gyógyszerész 1656 46 148
Dr. Pártos Ernő ht.. ügyvéd 1175.20. 234 Temos*
Ördög Vince ht. gazdálkodó" 1614.41. 149. Lippai
várv Géza nv. főispán 1173.75. 235. Iloffmann Já*
Imre ht.. ft. 160008. 150. Szabó Ármin ht.. keresnos ht.. keresk. 1171 72. 236. Dr Landesberg U'nől
kedő 160400 151.
Halmi József ht.. kereskedő
ht., titkár 1167.14. 237. Dr. Csikós N. József ht.j
160235. 152. Pálitv Lázár ht szabó 1596.68. 153 ' ügwéd 1160 05. 238 Tóth Sándor ht., 1143.61 239b
Lukács Lukács ht., nyomdatulajdonos 1596.16 155.
Weil Lajos ht., nyugd 1141.60 240. Volford István
Sándor Vince ht.. bormérő 1575.96. 156. Farkas
ht.. ft. 1139.39. 211 Kovács Ferenc ht., egv ell'J
Béla dr. egv tanár 1569.80. 157. Szemmári Gvörgv
1134.—. 212. Solti Pál ht., keresk. 1138.76 213 BeJ
ht. 1566 94 158 Perl Pál ht.. fuvaros 1565 66 159
regi Réla ht.. keresk. 1133.76. 244 Hegedűs Józsel
Sal.gó Péter ht., gyógyszerész 1552 08 160. Moldht.. szatócs 1131.16. 245. Szüts Imre ht.. gazdálláí
ván Lajos ht.. gyógyszerész 1545 82. 161. Szécsi
1129 38. 246. Ototl K. Lajos ht., sütő 1124.81. 247 D n
Ferenc ht.. szabó 1540.28. 162 Balogh Lajos ht.,
lovag Giszner Gvula ht., közjegv. h. 1124.67 21®
nvundiias 1519.79 163. Nátli Dezső ht..
hentes
Báló István ht.. ft.. vendéglős 1124.45 219 Tr:>-iks<
1514.15. 164 Löffler György ht.. kereskedő 1513.51.
Józ.sef ht.. 1119.91. 250. Nyilassy Ágoston ht.. gyógyj
165. Dr. Cserő Ede ht. ügyvéd 1499 57. 166. Hauptszerész 1177.92. 251. Gárgyán János ht., ft.. vendig^
vogcl Károlv ht. 149722. 167 Rónai János ht.,
lős 1110.58. 252. Dr. Csonka Miklós ht, tanác^iol^
rend th. 1486.20. 168 Varga Gvula ht.. v tiszlvise1106.80. 253. id. Kordás Mihály ht., bércsénl^
lő 1485.66. 169. dr. Katona Dávid ht tanár 1474.12.
1101.80. 254. Körösi Géza ht.. üveges 1099.30 25Sö
170. Currv Richárd ht.
táblabíró
1466.52 171.
Barabás Béla ht., fürdőiül. 1093.50. 256. Bán M a i
Schannen Mihálv ht. 1461 73. 172. Velkovits Demedár ht., italmérő 1085.62. 257. v. Fegyveres Sándot)
ter ht.. pék 1453.69. 173 Léderer Lajos ht.. inaros
ht., tábornok 1079.47. 258. Zauner Vince h' . nvusdj
1452.54. 174. Reitzer Lipót ht kereskedő 1447.86.
104 / 96. 259. Dr. Kasza Ferenc ht., ügyvéd 1069.10J
175. Prunkl Miklós ht.. ft. 1447.20 176. Dr Sdiultz
260 Reich Ignác ht.. kifőző 1065.43. 261. Zs emberi
Károlv ht.. ft.. ügwéd 1445.61 177. Csányi Antal
Károlv ht.. ft. 1060 36. 262. Günsz Gábo- ht. mérv
ht. vendéglős 1443.56. 178 Tóth Kálmán bt., főinténök
1019 60 263. Biró Dezső ht.. mag 1044.50. 261
ző 1439.99 179. Ragári Kálmán ht. nvugd. 1439 60.
Bartos Lipól ht., keresk. 1044.39. 265. Engelsn
180. Skrainka Frigyes ht.. mérnök 1435.40 181
Mór ht. rt. igazgató 1040.51. 266. Dr. I.ippay György
KaVuszi Tstván ht.. ft. 1417.68 182. Neumann Jóht fői;-.rzgntó 1036,49 267. Grűner Mik'-V- ht., fog-«
zsef ht., fakereskedő 1412.02. 183. Kolthay Alajos
techn 1036 49. 268. Vékes Bertalan ht.. nvugdi
ht. főigazgató 1407.24. 184 Orinosák Miklós ht., ft..
1034 50 269 Répás András ht ft.. igazg 1027 lOi
270. Báthv László ht., 1026 82. 271. Halász István
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ht.., :skereskeéő 1026.2b. 272. V. Janáki Gyuit b l .
nyugd 1019.69. 573. id Gottschall János hl, fodrász 1007.76. 274. Nagy Dániel ht., 1007.03 ¿7a Dr.
Kovács fidön ht., főorvos 1006 96. 276 Horváth Ferenc ht, vendéglős 1005.85. 277 Schilllnger Kálmán
ht. kere: k. 995.76. 278 Szántó Sándor ht.. szatócs
988.98. 279. Reis Sándor ht., fogorvós 988 66 2S).
Piatr Károly ht. 988 04. 281. Fodor János ht., gazdálkodó 987.27. 282 Pollák Gyula ht., keresk 986 07.
283 Id. Gárgyán Imre ht., borkereskedő 98131
284 Neu Károly ht., szatócs 980.80 285. Dr Gerle
Imre ht., ft. 980 13. 286. Dr. Korda Jenő ht., orvos
977 63. 287. Reitzer Miklós ht. keresk 974 43. 288.
Halász Ferenc ht., ft. tisztv 674.10. 289 Törők József ht.. kocsmáros 970 48 290. Szlovák Iván ht l g
főmérnök 969 42. 291. Dietrich Fülöp ht.. 967 60.
292. Dr. Bereck Péter ht., orvos 965 76. 293 Borbély József ht., gyógyszerész 960.—. 294. Konc Sálamon ht., keresk. 959.22. Kapovlts Mihály ht., ft.
95330 296. Dobó Géza ht., ft 917.33. 297. Szentkuti
Viktor ht., ig. 947 14. 298 Juhász János ht., fuvaros
945.81. 299 Dr. Adler Dezső ht.. ü g w é d 945.76 300.
Dr Kálmán Akos ht., ügyvéd 945 66. 301. Huszta
Ferenc ht., ft. 943.31. 302. Hergár Viktor ht., mérnök 941.81. 303. Nváry József ht., ft 939 11 304 Dr.
Sőreghy Mátyás ht.. ü g w é d 938.67. 305. Varga József ht., keztvüs 93005. 306. Moskovit* Lajos ht.,
technikus 929 17. 307. Dr Tonelli Sándor főtitkár
927.52. 308. Id. Gárgyán Sándor ht.. sütő m. 922 59
T09. Mandler Vilmo* ht., keresk. 91914. 310 Máté
János ht.. keresk. 917 68. 311. Ligeti Lipót ht.. rőföskc r 917.12. 312. Farkas István ht.
kőműves
91607. 213. Csonka Vince ht.. szntór* 914.14 314.
Varga István ht., nvomdatul. 91Ó31
315
Dr.
Schwcpler János ht.. tsz. biró 906.39. 316. Keller
Mihály gy. igazgató 904.—. 317 Tóth József ht.,
Igazgató 903.32. 318 Rach Miksa ht., keresk. 902.03
319 Hav Miksa ht.. keresk 900 71 320 Dr Katona
István ht.. tanácnok 899 32 321 Rác Gvörgy bt.,
szatócs 897.49 322. Kanizsay Imre ht.. 895.91 323.
Rosinger Károly ht.. nyugd. 895 14. 324. Kertész
Frnő texHlkeresk. 89350 325 Dr Telbisz
Imre
ht.. földhirt 892 42. 326 Csányi Ferenc ht., kőműves 891.78. 327. Dr. Ruchholtz János ht., orvos
888.37. 328. Kovács Mihálv ht., eszlerg. 888 05 329
Oltványi Vince ht., cséplőtulaid. 887 01 330 Sebestvén József ht., vizv. szer. 885 46 331. Budai Lajos ht, temetk váll. 884.48 332 Farkas János ht.
borkerrsk. 88316. 333 Dr. Pávó Ferenc ht.. t tanácsn. 876 46. 334. Szabó Imre ht., 875.21 335. Dr.
Kováts Ferenc ht., orvos 874 27 336 Dobó Imre
ht., ft. 873 08 337. Dr Pálfy B Endre ht.. mérnök
872 22. 338 Hajós Ferenc ht., cukrász 87128. 339
Papp László v ht.. mészáros 86752 340. Dr Széli
Gyula ht., ügyvéd 866.30 441 Cinner István ht..
vpndéglős 862 85. 342. Breuer Imre ht„ mérnök
861.96 343. Muntyán Valér ht.. ft. nyugd 856.83.
344. Klein Manó ht., fakeresk. 854 92. 345. Magyar
József ht, 851.72. 316 Ifj. Nyáry György ht.. tanár
845.84. 347. Beer Sándor ht.. könyvkötő 845.67. 348.
Rosenfcld Vilmos ht., ft. 845.04 349 Votreng Péter ht.. szabó 842.53. 350. Hattyasi Gyula ht.. 840.67.
3S1 Singer Jenő ht.. asztalos 840 73 352. Patzauer
Sándor ht., igazg 838 66. 353. Wolf Márton ht.,
837.56. 354 Belovác Vazul ht.. cipész 836 74 355.
Ónozó András ht., ft. 836.07. 356. Sántha László ht.,
tisztv. 832 43. 357. Tar! István ht.. ft. 831 99 358.
Noszlopi Pál ny. ezredes 826 26, 359 Lendvai Sándor ht., keresk. 819.84. 360 Pomázi István ht . őrnagy 817.65 361 ifj. Deák János ht.. ff 811 78 362.
dr Wolf Ferenc ht., főorvos 806.03 363. dicskei
Komáromi Ede ht, gazdáik. 804.62 364 Csányi András ht.. szabó 802.42. 365 Nagy Mihálv ht.. "szobafestő 796 55. 366. Szűcs Béla ht., 795.65 367. Ro*enbanm ítrnác ht.. 795.65 368 Szlávi Ferenc ht. nv
79t 10. 369 id. Vass János ht., ft. 79271. 370 Kováts Lajos ht.. bognár 787 71 371 Sándor Kálmán
ht.. rt ker. 787.70. 372. Biró Benő ht, nyugd. 785 50
373. Pann Mihály bt . 783.94 374. Plesz Sándor ht
mag. 782.62 375. Srhwortz Béla rt. I i n r a 78027
376. v Bokor Zoltán ht.,
bérrséplő 780 25 377.
Schmidt József felsfiln tan 77910 378 Ifi Kordás
Mihálv ht.. szatócs 775 48 379. Ilunmann András ht..
ir tiszt 473.32. 380. Reller Sándor
késes 77131.
381 Bálint Pál ft., gazdálkodó 767.80: 384. Knloes
Lajos ht., gvíros 766 71. 383. Skrevinác Samu ht.,
tanár 766 1 6. 384. Renodek Antal ht.. lakatos 764 63
385. Szűcs István ht.. ft 761.03 385. v. Papp Tstván
ht., adótiszt 758.82. 387. Weimann Antal ht.. papirbiz 757.28 388 Faludi Gvula ht.. szállodás 755 76.
389. Csűrik János ht., művezető 752.83. M90 Kohn
Renő ht., sütfi és vágó 752.54. 391. Kopasz Lajös
ht.. serté^vágó 752.50. 392 Landesberg Sándor ht.,
keresk 748.50. 393. Landa Ferenc ht., nvugd. 74726.
391 n i t i e r Sámuel ht., n y n í d . 747.16. 395. Cresz J
György ht., nvugd 746 84. 306. Dékány Andris ht.,
fnkeresk 746 19. 397. Szántó
János ht„
nyugd.
744.84. 398. Szolcsányi István ht.. épitő 743.79. 399.

KERTÉSZNÉL

Szegi Jenő paprikakereskedő 741.éÖ. 400. Kovács
István ht., tisztv. 741.02. 401. Singer Armin ht,
üvegcsisz. 738.31. 402. Ördög Illés ht., ft. 736.65 403.
Katona Antal ht mészáros 735.76. 404. Rlau Károlv ht., nyugd. 734.08. 405 dr. Székely Ferenc ht,
ügyvéd 732.32. 406 Dr. Sebők Ferenc ht., ügyvéd
732.24 407. Szloboda János ht„ ig. tanitó 730.55.
408 Jühá>z Lajós ht., fakeresk. 724 90. 409 Peregi
Mihály ht., malomtul. 724.86. 410. Papp Vilmos ht.,
hentes 722. 56. 411. Juhász István ht., keresk 722.56.
412. Liebmann Béla ht., látszerész 722.50. 413. Papp
Béla ht.. cipész 720.86 414. Frekot Tamás ht, vendéglős 720.36. 415. Kovács József ht., ft. 719.59. 416.
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Halász Andor ht, máv. i n t 718.47. 417. Fischer
nő ht keresk. 717.95. 41§. Dr. Kiss Ferenc egy.
716 26. 419. Haska L a j o s ht., mag. 715.68. 420
winger Arnold ht., italmérő 714.95. 421. Kiss

Jetan.
LóLa-

jos ht., hentes 711.78 422. Gergely« Imre ht., 709.63.
423. Csehó Károly ht., sütő 709.36. 424. Fodor Jenő ht., h polgárm. 706.50. 425 Gál Miksa bankigazgató. 705 —. 426. Burger Jakab ht., szatócs 702 50.
427. Zsivin Béla ht., csizmadia 70216. 429. N y á r y

György ht., vendégl. 698.61. 430. Szijjártó Albert
ht, igazg. 698.25. 431. Kneffel Sándor ht., főmérnök 698 08 432. Dr. Lndányl Bay Bertalan ht.,
ügyvéd 696.38.

MOZIJÁBÓL

halak)

Brailából érkéz« hir szerint ott akkora
az
augusztusi hőség, hogy az állami
halastavakban
elpusztultak a halak.
. . . Hoha hó, álljunk csák meg egy pillanatra és
ábrándltsúk ki a könnyedén hivőket, akik ázt képzelik, hogy most miami rendkívüli, főleg uj, trükk
merlflt fel Romániában. Hát, könyörgöm, él vannak késve, mert netn ismerték Csika Néczát, aki
a maga korában épp ugy kimerítette az ötleteket,
mint ahogy állítólag Shakespeare is
jogerősen
felhasználta á
feldolgozásra
érdemes
emberi
ahvagöt.
HOgyan tetszenek olyasmit képzelni, hógy Csika
Nécia Után egyáltalábah maradt valami? Hát vajjón van-e legalább fü azókoh a területeken, ahol
az ő robusztus egyénisége hosszú évtizedek előtt
járt?
Rendőrkapitány volt, Vagy ilyesvalaml a Délvidéken. A cim azért nem fóntós. mert az intézmény
személyzete is különféleképpen nevezte magát, a
hátáskörök egybeolvadtak ,azonban mindenki „intézkedett," há alkalom nyílt rá. Nem kívántak abban az időben képesítést, személyzeti létszámokat
¿szériát emeltek, ahogy at elhelyezkedésre várók
— és feltétlenül elhelyezni Valók — jelentkeztek.
Hogy aí ilyesmit trágvalásra bocsássák, jóváhagyásokra várjanak? — ugyan, kérem
A rendőrök ugy elhiztak, hogy kizárólag gutaütésben haltak meg s ha egyszer közügyekben vitáztak a bormérésekben, tőlük felfordulhatott az
egész világ. Akár csak ők maguk kellő alkalommal.
— Agyonszúrtak valakit? Én ugyan nem támaszthatom fél szegény tejét, hívjátok el hozzá a
borbély-halottkémét, áZ aztán nézzen fel reggel a
rendőrségre.
Magam is ösmértem még egy dobost, aki a kőzrdekü eseményékét adta volna tudtul különféle
sarkokon. A kövérségtől képtelen volt — járni,
mingyárt elfulladt, ezért szintén a
kocsmákban
telepedett meg és ott lériesütétté a mondanivalóit.
— Rölondok az ilrak! Ki jár ilyen melegben az
uecán? Ellenben az Ellszavéta hüs borára mindenki bebukik és hamarább tudómásul veszik a tudnivalókat. Majd elmesélik a
távolmaradottaknak
házámenét.
Hát ebben a birodalomban volt ur Csika Nécza,
aki az igazság bajnokaként is emlékezetessé tette
á névét.
Összeveszett, teszem azt, két piaci árus. elmondták egymást minderuiek. de semmi titulus nem fájt
rtgv. mint az „ohesenyá'í
P'deg ford'tásban gazembert jelentene ez a sző, igen ám, de megmentheti bármilyen fordítás az árnvalatokat is? A ..drága kis gazemberem" lehet becéző gyöngédség, talán nnrvOn jól is esik és lényegében különbözik
a . pi=zköí Obesefiyák'4-től, ami szinte túlzás ha

U2V vészen
Ot» w állt már a két emhér Csika NécZa előtt
h hyuitotta panaszát Az öreg a szoba két széléi
mérte fel sétálva, keze hátul összefonódva, ami a
hivptalos komolyság emelésére vtló
— Béküljetek ki, embefék. Nem használ az a
nagy Harag'
DohogV békülnék, nekik Igazság Veit
Csika Nécza erre megáll az effvlk előtt, de háttai. neki ugy fordítja vissza a fejét.
— Mit mondott fteftéí a pajtásod?
A stellung félrpmagyarázhatntlan volt, a panaszos, a kor intellicrens színvonalára
eme'kedvé.
odr.éstisztatott n/. előtte álló rendőri marokha egy
ötöst, csupa méltatlankodás volt • hangja
•— Azt mondta, hógy Já szám obesenyák. (Gazember vagyok.)
N'écía bácsi erre hasonló pózban a másik haragoshoz lépett
— H á t neked mit mondott * b a r á t o d ?
Itt is csúszik az ötös és száll a szó.

— Azt mondtá, hogy Já szám obescnySk.

Véget érvén a bizonyítási eljárás, Csika Nétza
megállt a szoba közepén és kihirdette az Ítéletet.

Ti niszl obesenyák, ní ti niszt obesenyák, já
szám obesenyák. (Te nem vagy gazember, te se

vagy Én nagyok a gazember.) Most pedig takarodjatok
Azök teljes elégtétellé! Indultak az ntjnkra.
Már évszázadok előtt hirdette a jndlkatura. hógy
„embernek a törvény előtt tett vallása (vaücmásá)
ezer tanú és bizonyság légyen," — igy Csika Né-

cza önbeismerése felért ezer tanú bizonvkodáMval. Hát hiszen ami azt illeti... Váioskánknák
húszezer lakosa volt.
Szigorúan ellenőrizte a piacokat, mellette fujtatott az elmaradhatatlan réndőr, áki ugy forgatta a
szemét hogy meg ne szólitsa bizalmaskodva a kofája. A kofák ugyanis szivesen léptek akár házasságra, akár bagóhitre rendőrrel, mert igy biztos hatósági Védelemben részesültek.
A halakat
azonban Vukov árulta, Wost hózták frissen Tizeiről, (amely helységet azonban azon a Vidéken az
Isten minden kincséért sem mondták volna másképpen. mint Tétel), — az aszkéta orrú keesegék
gvanutlanul ficánkoltak, csak akkor rőkőnyödtek
meg amikor
eldördült
Csika
Nécza
szigorú
hangja.

— Micsoda büdös halat árulsz te Vukov?

— Rágalom, rágalom! — kiabálták volna a te*
Csegék. ha nem tudták a természetrajzból, hogy ők
némáknak teremteltek.
Csak Vukov, a halászati ember, eresztette mellének a fejét, nem tudván egyebet mondani, csak
ázt:
— Uram, de kérlek, uram!
— Rfidös ez! — szlíróruskodótl
fcslfe'
Nécza.
Nem érzed a szagát, Milivoi?
A rendőr elkezdett szipákolni, kabátja úfjSVaT
végigdörzsölte az orrát, amit nyomban el is fintor i tolt.
— Pfuj. mondta, valóságos dögszag!
— Majd megtanítalak. Vukov, igen, ín megtanítalak! — harsogta Csika Nécza. Azonnal b«iOiod a halaidat á réndőrségre, azt á közepes harcsát is, amelyik olyan bágyadt, hogy már
alig
mozOg.
A kecsegék eszeveszett táncba kezdtek, de nem
tehettek semmit, kétségen kivfll azért mert némák
voltak. Ellenben Csika Nécza most á baromfiptac
felé irártyitotta lépteit.
— Kezít csókolom, tömjénezte körűi az első kofa.
— Csák hadd. Inkább azt mondd meg, mit kérsz
ezért a pulykáért?
— Egy forintért adom a tekintetes kapitány urnák.
— Ezt? — förmedt rá Csika Nécza, ezt?
Hogy semmi kétség ne támadjon affelfll, voltaképpen mélvik pulykáról van szó, Csiká NééZa
á botjával elkezdett kopogfti az állat fején.
Ezért a glrhesért mersz te egy forintot kérni?
A hatódik. Vagy a hétedik kopogtatásra a pulyka elkezdett szédülni s bágyadtan blllentetté oldalt
hosszú, mérges, nyakát.
— Van pofád? — folytatta Csika Nécza. Beteg
állatot hozol a piacra? Hát én megtanítalak téged. Előre a döglött madaraddal együtt.
Mikor a kofa a hivatalban találkozott Csika Nécsával, a pulyka már nem volt jelen.
Nyilván
valami szanatóriumi)-! szállították.
— Két forint blt-ságot fizetsz! — menydőrögte
a kapitány. A döglött állatodat pedig elkobozom.
Mert vedd tudomásul, hogy megdöglött.
— tgen is, kézit csókolom. Hol fizetem l e a bírságot?
— Még válogatnál? Hagyd áz asztalon, aztán
hordd el magad, máskor pedig Jobban vigyázz.
. . . Hát engedelmet kérek, de nem tehetek róla
hogy annvtra finnvás az orrom. Valami szagát

érzem annak a brailai halállománynak Is.
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Dr. JEAN BAPTISTE POQUELINE
DICSŐSÉGES MENNYBEMENETELE*

Ezennel értesítjük a N A T I O N A L E L L E N - j
ÖRZÖ P É N Z T A R A K K A L már dolgozó, valamint azon üzlettulajdonos urakat is, akik
eddig a

¡átlónál eüenorzű p a n z f a r |

Irta Dr. M Ü L L E R V I L M O S kir. t a n á c s o s
A szegedi szabadtéri játékok alkalmától Madách Imre halhatatlan emlékének...
1823.
Színhely: Párizs, kárpltosmühely.
A kis kárpitösmühelyben nitgy az öröm: négy
leány után megszületett a várva-várt fiu.
A p a (boldogan tartja karjaiban az apróságot
Fele6égéhez)t Marié, ebből aztán nem lesz kárpitos.
A n y a : Nd, áe nagyra vagy vele! Hát tóit akarsz
belőle ósinálatf
A p a (kifliizza rtagát, büszkén): Mit? Mit? H a l l gass csak ide. ftagy titkot árulok él neked: kilenc
hónap Ótá iöitiden garast félretettem. Megvontam
magamtól mindent, nem ittam egy korty bort s e
dolgoztam, mint a barom éjjel-nappal, élére raktam a pénzt, mert mégfogadtam, ha fiunk születik,
diplomás embert faragók belőle. ÉS áz Isten meghallgatott Meglásd, milyen szép lesz. há megsüvegelik át emberek, doktor urnák szólítják és ha
majd véd valakit a törvény előtt hogyan díszíti
a fekete talár!
Anya (stómébefi kötiny r a g y o g ) ! Csák megsegítene az Isten. D é olyan gyengé vágyok, félek,
ftem érért rteg.
A p a (odamegy hozzá, gyengédén homlokon csókolja): Milyen csacsi vagy! Majd elküldelek valami fürdőbei megerősődöl és akkor ujjal fognak
mutatni rád á szomszédok: „Látód, — mondják
majd egymásnak, — ott megy Jéan Baptiste Poquelin döktöt Ur édesanyja ..
Anya (kissé szertfetoáfiyóaö a díszes bölcsőre
mutatva, mélyét áz á p « maga faragot'): Igazán
rfistélhWjWt « a g u n k a t a szomszédok előtt. F g v eeerü kárpitosmester gyerekének nem való efféle
ciifrálkodás, olyan ez a bölcső, mintha királynak
készült volná.
Apa (sóhajtva): Hát kl tudja, még király is lehet b e l ő l e . . .
Anya (jóságosan); Te bolond, miket fecsegsz itt
össze-vissza. Jobb lasz, ha hoirtégv a
mühelvbe
és utána nézel Kottv miből telik maid arra a diplomára
II
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M A e t j ! * Párt««. Ae égyeteni.
Wosf afátfák flokforWl Jeáft fcáplisté Pomielint

Aí apa fékfeté Hálában. Ügy
kölésSn.

kanta

valakitől

íutatvány at Wtoak sájtő alátf l é * ő „Élni akarunk" cimű könyvéből.

M

A

rendszert még nem vezették be, hogy S/reged város és a környékező megyék részére
azonnali hatállyal kizárólagos képviseletünkkel

Az e c e t e m dísztermébe, élén áz aranyláncos
rektorral, bevonul a selyemtalárba öltözött egye>temi tanács. Jean Baptiste Poquelin a rektor elé
lép, aki fennhangon olvassa az eskümintát. Jean
Baptiste Poquelin kezét szivére téve utána mondja: „Én Jean Baptiste Poquelin, fogadom az élő
Istenre, hogy jogi pályámhoz holtom napjáig hü
maradok, hazám törvényeit tiszteletben fogom tartani és másokkal is tiszteletben fogom tartatni.
Isten engem ugy segéljen!"
A rektor int egy szolgának, aki bársonypárnán fekvő talárt nyújt ált a fiatalembernek. A
rektor odalép hozzá, ráborítja a talárt,
azután
megöleli és megcsókolja. A többi tanár is sorra
lelép a katédrárló és hasonlóan cselekszik,
nyek ragjognak.

BUDAI NÁNDOR orat
Szeged, Deák Ferenc ucca 24,1.3. bíztuk i
meg. — Szíveskedjenek bizalommal hozzá
fordulni, mivel nevezett mindennemű felvilágosításai, service-szolgálattal,
modern
üzleti rendszerek bevezetésével stb. kész- i
séggel áll rendelkezésükre minden kötelezettség nélkül.

National Regisztráló Pénztárak
Terjesztési Vállata R. T.

A terem zsúfolásig telt. Eljött a Jó kárpitosmester minden Ismerőse. A szemekben örömkönynyek ragyognak
Móst a rektor hangja hallik újra:
— Jean Baptiste Poquelin urat királyunk fié^ében dokiorrá fogadom.
Isten vezérelje utain!
Az egész terem megmozdul, mindenki az
uj
doktor urhdt tódul, elsőnek a boldogságtól szótlan öreg kárpitos, aki hosszan-bosszan a mellére
szorítja

Budapest, IV, Szarka

Ha'kan megszólal a Fiu:
kimegyünk

ttt

a

temetőbe,

édesanyám

Kép.

Színhely: .íean Baptiste Poquelin ügyvédi irodája.
Idő: Egy év múlva.
Az ügyvéd ur Íróasztalánál ül. Előtte sok teleírt papii. Most is ir. Kívül csengetés. A b b i h a g y ja az iráít, izgatottan sz ajtóhoz Wegy, xinyi'.jA
Egy nr (belép, hirtelen, minden átmenet nélkül
az ügyvédhez): Készen van?
Poqnelin: Igen.
Az ur: Elolvashatom?
Poqnelin; IgeP.
Ae ur (néhány ivet gyorsan elolvas, majd izgatottan kérdi): Határozott, ügyvéd ur?
Poquelin: Igen.
A z nr: (kezet nyújt neki, örömmel): Akkor holnap regééi eljövök önért Isten önnel!
roquelin (visszaül íróasztalához, kissé elgondolkozik, majd hirtelen irni kezd. Hanrosan
olvassa. amit i r ) : „Édesapám! Nem tudom
megszokni az ügyvédi foglalkozást. Színésznek csaptam föl. Elszerződtem egy társulathoz. N e haragudj. hogy szégyent hoztam ősz fejedre és tisztes nevedre. Isten áldjon meg, édesapám Jean."
I V . Kép.
Színhely: A régi kárpftosroűhely.

AZ EMBER
TRAGÉDIÁJA
e l ő a d á s a
JEGYEK

a

VALTHATÓK:

D ó m - t é r s *

a

szinház

nappali

felállított

pénztá-

pénítSrnál: délelőtt 9-12. délután 3-7-ig
Dóm-tér három

bejáratánál

paknW: aste 7 ófátftl az előadás kezdeléig

A

A

meneljegyiroda pénztárainál kiadott
jegyutalványok becserélése délelőtt B órától a szinház
két pénztáránál.
I g é t i napán ál m c g l e k i n l h e l S k :

A Tsza; halászati kiállítás

« Rudolf-'éten,

Művészi Fényképklállltás

k Museumban,

G y ü m ö l c s k i á l litós
a

belvárosi

elemi

Igko'ábai»

Az öreg kárpitosra alig lehet ráösmérnl:
fia
szökése óta összeesett, emberkerülő lett. Gvftlöl
mindent és mindenkit. A szégyent, hogy fia az ügy.
védséget a léglenézettehb mesterséggel: a vándorszinészkcdéssel cserélte fel. eleinte alig tudta túlélni: ágynak esett, heteken-hónapokon keresztül
az nava ls elborul' és csak leénval odaadó gondoskodásának sifcrrfilt őt talpraállitanl. Re, bár
Ha szökése őtá idestova fiz év telt el. megnyugodni csak nem tud. A fiáról PÍ idő alatt
nem
kanotf hírt. de nem is akart róla tndni. Nem érdekli. hol-merre csavarog. Még iószerencse, högv
a nevét valószínűiig megváltoztatta, mert
legalább igv nem becsteleniti meg a régi becsületes
kárpitod-dinasztia tisztességes nevét: a Poquelinnevet. Az öree most ls egv karosszék mellett gubbaszt. azt javítja Orrán hatalmas őkuláré. mert
btzonv már rdsszut 1át és az ötalmécses alig világit. Odakünn sötétedik is már Szeptembert őszi
délután van. Éppen be akaría csukni a boltot, hiszen llven későn ngvsé vetődik már a kárpitosműhelybe senki. Ebben a pillanatban valaki erő•ten rfir «rántja a hMtaltó Ésengő^sinőrjáf.
Az öreg a í apóhoz csoszog, de fel se néz az
őktiiaré alól. KinVItla áz nftW! é-rv 'érfi lép be.
Sovánv. magas, beteges külsein. Köhée&at

ucca

4.

— Mivel szolgálhatok? — kérdi tői« az őre,
kárpitosmester.
A férfi pillanatokig szótlanul áll, majd lopv.
körülhordozza tekintetét a műhely félhomályában
Kisvártatva félénken megszólal:
— Uram, nem venne meg tőléim két jegyet r
mái sfcifiielőadásra?
Kis hijja, hogy az öreg « szavakra fel nem ka
pott a körülötte heverő ócska falábakból egye
s az idegen fejére nem suhintott vele. Hogy vala
ki olyan merészségre vetemedjék, hogy
rácsongésse az ajtót és színházjegyet kínáljon neki? Éppen neki, aki egész lelkével gyűlöli még a szinház szót is, amióta ügyvéd fia erre a becstélen
pályára lépett!
Fel se néz az okúiáré alól, hajlott alakja egyszerre kiegyenesedik és fenyegetően rivall r á a
látogatóra:
— De most már aztán takarodjék ki azonnal az
ur a műhelyemből, ha jó dolga van! M e r t . . .
És ezzel már kezébe is kap egv falábat és fia
a fiatalember félre nem ugrik, fejbe sújtja.
— No-no, ne haragudjék már annyira — édesapám . . .
Az öreg kárpitos nem tudj*: Sbren
van-e,
vagy álmodik. Lekapja szeméről az ökulirét, a
fiatalemberhez lép, aki átöleli őt és hevesen magihoz szóritjá.
Percekig sírnak egymás kanjaiban.
Végre halkan megszólal á Fiatalember:
— Ugy-e, apím, eljön a mai előadásra? A ki-»
rály őfelsége, X I V . Lajos ls megígérte, hogy megjelenik. „A képzelt beteg"-et adjuk.
Az öreg még mindig nem akart hinni füleinek!
Hát bolondot járát vele ez az ember? Értetlenül
bámult vézna fiára és
dadogva kérdezte
meg
tőié:
— Azlán, mi keresni valód van neked azon az
előadáson?
— Hogy mi, édesapám? Csak annví, fiogy 9
színdarabot, amit ma ádnak, én írtam és én
is
Játszót" benne a főszerepet, — mert tudjad, édesapám, ki vagyok én? M o l l é r e . . .
( V é g e következik/»

A rektor és kísérete, a közönség sorfala között
kivonul a díszteremből. A terem lassan kiürül,
nem marad más ott, mint az öreg kárpitosmester
és fia: Jean Baptiste Poquelin doktor ur Egy pillanat'g boldogan néznek egymásra, majd hirtelen
elborul a tekintetük, könny szalad a szemükbe
—• Apám,
sírjához.,.

;

f

KStUnö

málnaszörp

nagvban és kicsinyben — olcsón
kapható
T O K A J I B G A S Z A L Ó K B A N Széchenyi tér P. gr.

Két teljes hét a Lídón
Indulás Budapestről

augusztus 15-ikén.

Részvételi dij: P

249'-

Magyar-svájci cserevonal
Indul Budapestről augusztus 26-ikán, érkezik
Budapestre szeptember 5-ikén. —
Tartózkodás
Arosa-Brunnen, Luganoban.

Részvételi di|: P

328

A részvételi dij mindenütt III. o. gyorsvonaton
értendő, benne foglaltalik elsőrendű elszállásolás, ellátás, borravalók, kl- és beszállítási költségek. — Jelentkezéseket elfogad a Máv. hivatalos
menetjegyiroda
(Magyar-Olasz
Bank
Kárász-u. 2., hol további felvilágosítással szolgálnak.
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Mindéit hölgy csak c m harisnyát visel
__

— A felekezeli timilók fizetése. Budapestről
jelentik: A felekezeti tanitók készpénz járandóságát szabályozó rendelet, amely a jövő héten lelenik meg, hír szerint u^y intézkedik,
hogy a felekezeti tanítók készpénz járandósá:'il nz Illetménvhivatal előlegezi. Ha az iskola,
'enntartó hatóság ebhez hozzájárul, akkor ezt
együttes adókezelésbe vonják és mint ilyent
hajtják be az iskola fenntartóin.

I

Ha sajt. legyen STJUFFEH!
— Marschall Ferenc földművelésügyi államtitkár Jánoshalmán. Dr. M a r s c h a l l Ferenc,
országgyűlési képviselő, akit nemrégiben nevezlek ki földművelésügyi államtitkárnak, augusztus
l 5-én kerületébe, Jánoshalmára érkezik, ahol B ar a n y i Tibor főispán fogadja. A főispán azután
Bajára utazik és 17-én érkezik vissza Szegedre.
— A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K . Az elmúlt héten az
anyakönyvi hivatal bejegyzése
szerint
született
Szegeden 17 fin és 21 leány. Házasságot kötöttek:
Rácz Géza és Kaufmann Ilona, Baumgartner Nándor és Maricsán Mária, Rácz Mátyás és Lakatos
Mária, Mayer Frigyes és Tombácz Rozál, Zólyomi
István és Tánczos Erzsébet. Huhnann Ferenc és
N a g y Erzsébet, dr. Latinovits Endre é « Berzenczey Anna, Sonkovits György és lloós Rozália, Juhász Antal és Kiss Erzsébet, Herz László és Boros
Etelka, Segesdi Dezső és Bagi Rozál, Kónya Pál
és N a g y Piroska, dr. Greguss Pál és dr. Fonay
Terézia, Lakatos József és Dániel Erzsébet, Martini Károly ós I.obozár Anna, Vajas Ferenc ós
Bálint Rozália, Tóth Béla ós Pásztor Margit, Zsivin Sándor és Csölle Rorbália, Renkő Béla és Kocsis Erzsébet, Gróza György és Fejes Piroska. Minvó József és ördögh Mária, Lukács Pál és Hegedűs Anna, Pintér Jenő és Jójárt Ilona, Rábik János és Balogh Júlia. Viczei K József és Rúzsa Erzsébet,, Szűcs Imre és Zöldi Anna, Mihály Lajos
és Váradi Júlia, Török Gábor és Virág Erzsébet,
Liohtneckert Antal és Ú j v á r i Terézia. Elhunvtak;
Szloboda József 1 napos, Kallai Rozália 22 éves,
özv. Burkus Miliályné 85. Zsoldi Sándor 5 napos,
Rodó Gizella 11 éves. Vecsernyés Imre 7 hónapos,
pnpilv Lajos 9 éves. özv. Váradi Mátvásné 76.
Wittmann Antal 19. Szélpál István 2 hónapos. Géezy Ovörgv 32, Komócsin Antalné 76. Kossutorkv
Ferencné 34. Renkő András 68. Krammer István 2
hónapos. Náczi János 16 hónapos. Kardos Ferenc
éves. Farkas János 77. Tóth Mária 1 napos. Sörös Rozália 74, Juhász Ilona 1 hónapos korában.

— Mezőgazdasági kiállítás. Országos érdeklődéit kelt az a nagvszabásu akció, amelyet az
alföldi problémával' sikeresen foglalkozó Szegedi
Gazdasági Egyesület indított az alföldi gazdálkodók é.dekélwn. Szeptember 2—9-ig megrendezi Szegeden a mezőgazdasági kiállítását. Ezen a
kiállításon a tanya né|ie bemutatja, hogy miiven
munkásságra képes a földet művelő lakosság és
ez a kiállítás egyuttal alkalmul fog szolgálni arra
is, hogy a tanyaiak megismerjék a modem gazdálkodás legújabb vívmányait. A kiállítás rendezősége vasúti kedvezményt kért azok számára,
akik vidékről A kiállításon részt óhajtanak venni.
A kiálliiáissal kapcsolatosan készséggel áll az érdeklődök rendelkezésére
a Szegedi Gazdasági
Egyesület, Szécbqoxi-tér q.

Testvéreknél

mert n lecszebb, logiobb és legolcsóbb

Mozaikok
Az ember tragédiája
hátteréből

H í r e i t
— Kinevezések a városházán. B á r á n y i T i .
lior főispán, dr. P á l f y József jiol^árinesler előterjesztésére a számvevői státusban üresedésben
levő állások™ a következő kinevezéseket eszközölte : B á n h i d i Zoltán számvevőt főszámvevő
helyettessé, V a r g a B. József, V a r g a B. Mátyás, vitéz I r á n y i I.ásziló és vitéz K 6 k a y László
sxámeilenöröket számvevőkké, B ó s a Jenő, T ak á c s József, S z e n t g á l i Gyula, B o r o s Andr á s és B o n y h a y Sándor számtiszteket szám<d lenőrökké, dr. T r i p o l s z k y Imre számvevői
napidijast szánitisztté, C s i k ó s Jenő számvevőt
tb. főszámvevővé, vitéz I r á n y i László számvevőt tb. főszámvevőhelyettessé,
Vecsernyés
kstván szám«llenőrt pedig tb. számvevővé nevezte ki.

augusztus

- - Bucsu a fogadalmi templomban. A fogadalmi templom védőszentjének, a magyarok
Nagyasszonvának ünnepén, augusztus 15-én a
templom-bncsiil
asszisztenciás
ünnepélyes
szent misével ünnepli meg a belvárosi egyház.
Ez alkalomból Kiss István, a tanítóképző intézet h. igazgatója mondja a misét.
L e g k i a d ó s a b b , p

0 r f e s l é

|

t e

|

C j

bécsi fehér nagyban, l a k k , z o m á n c , la .kence,
terpentin, bronzok legolcsóbban
H a r a s z t h y n á ! , Feketesns ucca 22. szám.

— Kartelenkivüli növényvédelmi szerek. A
szegedi gazdák régi óhaja teljesül azzal az
intézkedessel, amellyel végre Szegeden is bevezették a kartelenkivüli növényvédelmi szereket. A világhírű hivatalosan is elismert készítményeket a Szegedi Ipari RT. (Petőfi Sándor-sugárut 55, telefon 19-17) bozza forgalomba. Különösen nagy érdeklődés fogadja az
„Abavit" porcsávázót és a „Ralimat" higanyos
nedvespácot, amely olcsóbb a rézgálicnál.
— Megöltek egy fiut. A nagvecsedi országúton meggyilkolva találták H a r c s a i G v u l a 15
éves fiut. A csendőrök nvomós gvanuokok alapján őrizetbe vették a fiu atyját. Harcsa Géza
mezőőrt.
— óriás harcsa csontváza és más különlegességek a Tiszai Halászati Kiállításon. A Rudolftéren, a közúti hid alatt rendezte be a sze<redí
Alföldkutató Bizottság a Tiszai Halászali Kiállítást, amely rendkívül látványos és szórakoztató.
Érdekessége a kiállításnak az akvárriumokban
kiállított több mint százfajta hal, a "múlt esztendőben kifogott több mint kétméteres harcsa
csontváza, a liliputi kárászok és az akváriumban
kiállított rákok. Ezenkívül még számtalan érdekes
részlete van a kiállításnak, amely felöleli a Tiszára vonatkozó összes dokumentumokat, ismerteti a Tisza hal- és növényvilágát, a halak életét,
stb. Az egyetem állattani intézetének rendszertani
kiállítása nagy érdeklődésre tarthat számot. A
kiállítás nyitva van egész napon át. Belépődíj 20
fillér. Gyermekjegy 10 fillér.
— A Szegedi Katolikus Legényegylet énekes
műkedvelő csoportja» ma este fél 9 órai kezdettel
színielőadást rendez az alsóvárosi
kultúrházban.
Színre kerül Tóth E.: Falurossza.
— Áramszünet. A Villamtelep ma reggel 7 órától 13 óráig Újszeged egész területén üzemszünetet tart.
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Hölgyeim!
Tiszteletlel van szerencsém közölni önökkel, hogy

női ruha, köpeny
Klauzál tér 8. ss. alatt

A Dóm-téren esténként fenségesen ciorőg
az Ur hangja. Félelmet ós megilletődés l kelt
és a hallgató tömegek a költészet ihfe'ett
hangjainál az Alkotó nagyságát érzik. AX
Alkotó, Fehér Gyula hangjával dörög le 4
torony mindenki fölé emelkedő magas^ágá*
ból. De az >Ur«-nak bizony éjjelenkint 1Q
kell szállni fenséges helyzetéből, sőt el »
kell mennie A D Ó I T V térről, mi sem termé*
szetesebb tehát, hogy enténkint vissza is keJJ
térnie az előadások színterére. A kor<l »m ,
amint azt ma már bizonyára mindenki 1a-*
pasztalatból tutija, szigorú, a rendőrség ,**»
dig nagy apparátussal őrzi, hogy ille'céi, telének be ne csúszhassanak a Dóm-térre. Egy
ilyen ellenőrző köaeggel volt Fehér Gyulának
élénk összetűzése a legutóbbi előadás előtt.
Fehér Gyulánál nem volt igazolvány, d «
be kellett sietnie az öltözőbe. A rendőr elél)«
állt.
— Nem tudja, hogy én nagyok az Uris*
ten! — szólt rá Fehér Gyula.
— Az lehet — felelte a rendőr —, M
én azt még sose láttam.
A statisztáknak kellett az » U r « segítsék
gére sietniök.
#

A másik kedves eset at egyik próbámén te«
napon történt.
Sirohmán Gyula fiatal statiszta »„iátsza*
a hullát a római képben.
Könyörögni kezdett Sarkának.
— Kérem szépen próbáljuk ma is a dög*
vészjelenetet, még nem tudom sehogy sem»
— Minek — kiáltott rá Sarlai —- hiu*
ez nem szerep.
A fiatal statiszta ötölt, hatolt.
— Bevallom Sarlai ur, azért sroretnén»
próbálni, mert Könyves Tóth Erzsi olymkofi
mindég fölém hajol és megcsókol.
— Másodszor virágzik az almafa Újszegeden,
Újszegeden, a Jankovich-ucca 6. számú kert,
ben, mely özvegy S i m o n Antalné tulajdona,
másodszor virágzik most az almafa. A ritka
jelenség nagy feltűnést keltett Újszegeden és
állandóan sokan látogatják a másodszor is
virágba borult almafát. Ez az almafa mind-s
össze két esztendős és legutóbb is sok szép
gyümölcsöt hozott.

""" "'"""

ai

kabáiüxíeiemei

(Lengyel-ház) f f f £ g f V t $ Í Í 0 4 4 l I H l •

Előkelő fővárosi összeköttetéseim révén sikerült mindenből a legdivatosabb modelleket megszerezni, melyeket rendkívül olcsó, megnyitó áron, a bu dapesti áraknál is olcsóbban bocsájtom i. t. vevőim rendelkezésére. Vételkényszer nélkül kérem üzletemet megtekinteni. Hozott anya "ból is vállalok
munkát méltányos árért, modellek után is.

ITn 1 i a Teri

[! Szegedtelt találkozó helye az |

, István Király szálloda E2M:. 1
L

Nyugat! pályaudvar mellett.) -

K Sxobáiíilc
L KOzponfl
[•

Telefon (Interurbán) 202—48., 294-84, — Sürgönyeim

HOTHLIST. * J

tírót
mérséRelíUlC.
E lapra hlvatko«ák 9 0 * engedményt kapnak. 1
tutéí, l o l y ó h i d e g - m e l e g
í m , t e l e f o n o s s z o b á k . *J
Telfe» komfort.
,»1

[• A szállodában étterem, kávéház ée amerlcan bar »1

— A vér felfrissítése cél iából — kiváltkép kőíépköru férfiaknak és nőknek — ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes flrerenc József" keserüvízet inni. Világszerte rendelik az orvosok a valódi Ferenc
József viz használatát, mert ez szabályozza a
bélmfiködést, előmozdítja a gyomoremésztést,
fokozza az anyagcserét, iáyitja a vérkeringést,
megnyugtatja az idegeket, egészséges álmot
hóz és ézáltal uj életerőt teremt.
— Kétkilós szőlőfürt a gyümölcskíállitáson.
A síegedvirlóki gyümölcstermelés kirakata a gyümöícsikiállitás a belvárosi elemi isko'ában (Jókaiucca). A kállitáson iiiléses elrendezésben láthatók az összes beért gyümölcsök lagsíebb példányai. ftíek között feltűnést kelt a kétkilós szőlőfürt, a félkilós almák és érdeklődésre tartanak
számot az Alföldkutató Bizottságnak a szegedvidéki gyümölcstermelésre, valamint az országos
gyümölcstérniéTésfe és a2 éxportra vonatkozó grafikonjai. A kiállítás nagy sikerét jelenti Schuschnigg kancellár feleségének elismerése, áki meglepetéssel vétté tudomásul, hogy milyen kitűnő
és pompás gyümölcs terem a szegedi földön.
Szőlőt és őszibarackot vitt magával Szegedről bécsi útjára és béavalottak szerint a szegedi gyümölcs iránti érdeklődésének messzemenő kihatása is lehet a sze*édi gyümölcspiacra. A kiállítás nyitva van egész napon át. Belépődíj 20 fillér.
— „Kiskun Nap" Félegyházán. Szeptember
2-án Kiskunfélegyháza közönsége az országzászló
avatásával kapcsolatban, egész napot l»etöltő programmal úgynevezett Kiskun Nap-ot rendez. Lesz:
zenés ébresztő, a filléres- és kulturvonatok utasainak ünnepélyes fogadása, díszbevonulás, országzászlóavatás, csillagtura, a j\Ióra Ferenc Irodalmi Társaság felolvasó ülése, iparos- és kereskedőkongiesszus, mezőgazdasági és ipari, valamint kézimunka kiállítás, kun felvonulás, iöí>
pár eredeti kiskunruhás legény és leány, 50 kékfehérbe öltözött szőlőmunkás leány, cserkészek,
leventék, gazdasági termékekkel feldíszített ökrös fogatok és 100 tagu lovasbandérium ünnepélyes felvonulása, nagy népünnepély, cserkész tábortűz, tűzijáték, stb., stb. Az országzásszlóavatáson az ünnepi beszédet Urmánczy Nándor országos elnök mondja, a kiállításokat pédig a kormány képviseletében dr. Marschall Ferenc földmivelésűgyi államtitkár nyitja meg.
—
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M a i M S mzmvm:
afcvlzek, krémek, olajok, púderek
S^éplö elleni fényvédő szerék.

Dr.ReiterOszkárné Rozmensai iraté
Szeged. Dugonics-tér 11.. 1. em. Telefon 26—02. Arcápolás. Szépség
bák, szamölcsök. szőrszálak végleges eltávolítása. Fénykezelés.
TaliUyártvMr
Olcsó bérletre d">er
— A Pa jor-szanatrtrtnm (Budapest, Vas ucca 17.)
n) olesó
kórházi osztálya.
A Vas-uccai dr
Pajor-szanatórium
a gazdasági
helyzethez alkalmazkodva. kórházi osztályt nyitott
szanatóriumi
ellátással
napi 8 — pengő
ápolási
dijjaL A külön szobák árait is lényegesen leszállította Kü'önleges gvógytényezői
Bádiumkezeléseb. bélfürdök (enterocleaner, Darmbad) szívbetegeknek kímélő é« pihenő kúrák
(electrocardiograph), szén sava* fürdők stb Nagyszabású vizgvógy. Zander és ortopad gyógyterroek. asthmaszobák. sebészeti osztály elsőrangúan felszerelt
mütőtermeivel, plaazHkai sebészet emlőplasztika,
orrkorrekció, arcmegfiatalitás (ránceltüntetés) stb.,
urológiai osz'álván a legmodernebb berendezés és
készülékek
Srülőosztály
16 napi legMé^sékeltebb átalányárban stb. — Tájékoztatást nyuji szívességből Szegeden: Temesváry Józsel
gyógyszerész, Makón: Szöllőssy Jenő gyógyszerész.
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In fizetek Ortnek t." p e n g ő t
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Kristály-Semeztj
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SOMA, g r a m o f o n szakOziel Kotescy w. 4. s z é m .

— Államsegély a móravárosi kulturház építéséhez. A f ö l d m ü v e l é s ü g y i miniszter értesítet-

te a polgármestert, hogy a móravárosi egyházközség részére, kulturház építéséhez való hozzájárulás címén 5000 pe.igőt utalt ki.

Az U j Idők valamennyi vidéki város ünnepéről megemlékezett uj számában, A kecskeméti
HItös Hétről Fodor Gyula irt filmszerűen mozgalmas, elmés riportot.

^

Tel. 11-65.

— Megtalálták a Tiszába fult szijárlósegéd
holttestét, ü z i n e r László 20 éves, szíjártó segéd holttestét, aki csütörtökön a tápéi kompnál
fürdés közben a Tiszába fulladt, szombaton megtalálták nem messzire attól a helytől, ahol elmerült. Holttestét a bonctani intéaetbe szállilottákx öregedő egyéneknél, ha az erek meszesednek,
Igmándi-val segíthetnek, s évekkel tovább élhetnek

Vetőmagcsávázó
szerek kartelen kivü!

Ae „A Grochémia" Dipl. I n ? . Heidelberg Tibor világhírű
hivatalosan elismert készítményei

^ír

^

A B A V I T a lepiobb és legolcsóbb porcsávázó
K A L I M A T higanyos nedvespát, mely
használatban olcsóbb a rózgálicnál . í - v ^
^A&tp

Beszerezhető

SZEGEDI IPARI R. T.

*
t/tfr.

(Ecetipar és Szeszdenaturáló telep)
Szeged, teleion 19-17,
Pelfíi Sftrdor sugárút 55.

KIS MESÉK
ÉVA:
„János, nekem szükségem
volna
pénzre."
A D A M : „Egy fillérem sincs, mind elhordtad immár."
Ezt a párbeszédet már az előadás előtt is
hallottam — otthon.
H E L E N E : „Ah gyáva te — hát mindent én
tegyek?"
„Ablakban lesz majd, nem tengerben a
kulcs."
A mai felhőkarcolós világban Helene Ádámnak a kulcs remekhekészült másodpéldányát
ddja át. A lakás pontos tervrajza mellékelve.
Ingyettes Mjfthasználat.
TUDÓS: „Igen bizony s azért dajkáink az
egyenletekről és mértanról
beszélnek." —
Phalanszteri kishirdetés: „Matematikában jártas dajkák sürgősen kerestetnek. Tej melléktes. Jelige: lehetőleg egyetemi képzettség."

i

WN

H A A TENGER V I Z É T kiszántanák, anynyi só maradna utána, hogy tizenötször akkora
szárazföldet lehetne belőle formálni,
mint egész Európa. Maradjon a tenger nyugodtan tenger, ne szaporítsuk még gondolatban sém — a sóhivatalt
A H A N G Y Á K , ha bajtársaikat baleset éri,
az eltörött testrészeket a gipszkötés egy nemébe helyezik. Az irigylésremé'ló írgalmasszivű derék kis hangyák, bajtársaikat ingyen
orvosi segélyben részesitik. Az Országos Társadalombiztosító járulékait — elfelejtik beszedni.

^jíJ^
^

— Egyévi börtönt kapott Salgó Oszkár textilkereskedő. Budapestről jelenti: A büntetőtörvényszék ma tárgyalta Salgó Oszkár textltkew
resikedő ügyét, aki ellen 12 rendbeli csalás, hitelsértés és sikkasztás bűntette cimén emelt vádat az ügyész. A textilkereskedő, amikor üzlete
a csőd szélén állott, sok árut vásárolt hitelbe és
azokat potom áron elkótyavetyélte s ilyen módon
150 ezer pengő kárt okozott hitelezőinek. A törvényszék egyévi börtönre ós $ évi hivatalvesztésre
ítélte.
^

ü'íí.rí mKíooai, foosort ? r r w
náov

fíÓTQ

f o g m ü t e r m e |||F«g-

n d L £ U B l d Mikszáth H. 1. 12.IIIfuiás p
Tö
mve
éz
sujP
K
ad
én3
y., — . Tisztviselőknek alkalmazottaknak

4

9

részletHzetéal
1

— Néhány szó ahhoz az igazgató-tőmérnöki
választáshoz. Kaptuk a kővetkező levelet: A Felsőtorontáli Armentesitő és Belvizszabályozó Társulat dr. B é c s y Bertalan vm. aljegyző elnökletével összeült választmánya 8-án egy olyan állást
töltött be, melynek megüresedésével kapcsolatban
nagyon sokat lehetne elmondani. Még annak idején dr. P á 1 f y József polgármester, választmányi
tag ur az érdekeltség igen tekintélyes tagjaival
egyetemben fellebbezéssel élt a földművelésügyi
miniszterhez, aki a fellebbezés elbírálását azonban a társulat közgyűléséhez-utalta. Az állást most
betöltötték, holott ezzel kapcsolatban közigazgatási uton benyújtott fellebbezés elintézve nincs s
meg van a lehetőség arra is, hogy ez egy ügyben
ítéletet a polgári bíróság hozzon. Mert társulati
közérdeket nem jelent még az, ha a választmányban csupán a törvényes többséget szerezték meg
az állás megüresitéséhez
szükséges eljáráshoz,
amelynek különben „semmi tárgyi alapja nem
volt", amint ezt hivatalos helyen is megállapították. Ennek a választásnak mindenki talán osztatlanul még sem fog őrülni, ha megtudja, hogy mennyi
sérelem, méltánytalanság és csalódás fűződik ahhoz. (Egy olvasó.)

Küldjön ajándékba féláru utazási igazolványt
barátainak, hozzátartozóinak, ismerőseinek

Máv.^ SzCsEV igazolványok 16-ig, MFTR igazolványok 17-ig é r v é n y e s e k . Kaphatók: a Szabadféri Játékok
köíponti i r o d á i é b a n , a Délmagyarorsz&q k i a d ó h i v a t a l á b a n és a M e n e t f e g y i r o d á b A n .

1954 augusztus T2.
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Minden előadásra autóbuszok szállítják a makóiakat a szegcdi szabadtéri játékokhoz. Makóról
Az ember tragédiája eddigi minden előadására
csoportos utazásokat rendezett a Délmagyarország
s a makói nézőket naponta autóbuszok és autók
szállították be Szegedre s az előadások után viszsza Makóra. Megállapítható, hogy az érdeklődés
Makón is napról-napra nőtt az előadások iránt s
egyre nagyobb tömegek jelentkeztek a Delmagyarország makói csoportos utazásaira. A szombati
előadásra három autóbusz érkezett Szegedre Makóról, két autóbusz pedig Pitvarosról és Tótkomlósról. A vasárnapi, koddi és szerdai előadásokra
is autóbuszok indulnak Makóról és a csanádmegyei
községekből.
A makói iparosok okirathamisitási ügyében az
figyészség beszüntette a nyomozást. Mint annakidején közöltük, a makói ipartestület közgyűlésének a határozata ellen több mint 100 makói iparos
aláírásával fellebbezés érkezett be. Az eredeti fellebbezést a testület elnöksége áttette a rendőrségre és a nyomozás megindítására kérte azon a
cimen, hogy okirathamisitások történtek, amenynyiben a fellebbeziéseken szereplő nevek hamisítás utján kerültek a fellebbezések alá. Az ügyben
a makói rendőrség megindította a nyomozást, majd
az egész ügyet áttették a szegedi ügyészségre. Az
ügyészség most arról értesítette B u r u n k a i Sándor. L ő w e n b a c h Benedek, A m b r u s Dezső
és S z é l i Sándor makói iparosokat, hogy az ellenük folyamaiban levő okirathamisitási ügyben az
ügyészség beszünteti a nyomozást. Hir szerint a
fellcbbezé'eket aláiró több mint száz iparos most
külön beadványban fogja megkérni a hatóságot
arra, hogy a sok viszontagságon átesett ügyben
minél előbb hozzon érdemleges döntést.
Süteményári!sok, kiknek elárusítói engedélyük
v.in, kétfilléres sütemény újdonság eladásával szépen kereshetnek. Jelentkezni Makón, Mikocsa-ucca 26. sz. alatt lehet a megbízottnál.
— öngyilkosság. N é m e t Vince bogárzói gazda
szombaton hajnalban felakasztotta magát és meghalt. öngyilkosságának oka ismeretlen.
A makói betörések tetteseit beszállították Szegedre. Kovács Sándor és Nyíri Antal kihallgatása
során egész sereg ujabb adat merült fel a betörők
működésével kapcsolatban Elsősorban 11 ujabb
betöréses és bemászásos lopást ismertek be, ugy
hogy november óta összesen huszonöt rendbeli betörést követtek el. Volt egy harmadik bűntársuk
ls. T ő r ö k Mihály 19 éves Szentháromság-ucca
30. szám alatti napszámos, aki szintén részt vett a
legtöbb betörésben. Orgazdaság miatt eljárás indult Török Mihály vadházastársa, Török Istvánné
Szcntliáromság-ucca 30. szám alatti lakos ellen, aki
a betörőkkel együtt fogyasztotta el a lopott élelmicikkeket. — A
Pollák-féle betörés
tettesének.
Szűcs Zsuzsannának a kihallgatása során is kiderült még egy lopási eset. ugyanis ő vitte el a Horthy-parki szerszámos kamrából a városi alkertész
aktatáskáját és egy Arndi-uecai bokorban rejtette
el. Kovácsol. Nyírit, Törököt és Szűcs Zsuzsannát
szombaton délelőtt beszállították a szegedi ügyészség fogházába.
Leesett a kocsiról. Lajtos István, apátfalvai lakos mr> reggel lajtjával vizet hordott az apátfalvai ártézl kútról. A lovak a kut előtt valamitől
megijedtek, elragadták a kocsit, melvnek bakjáról
Lajtos egyensúlyát vesztve, fejjel lebukott. Az eszméletlen Lajtosnak Székesi Tstván sietett segítségére, először eszméletre téritette, majd még egy
ember segítségévéi Lajtost a lakására vitték
Az
orvosi megállapítás szerint súlyos belső sérülésedé' szenvedett.
Baleset. Meszes Péter 19 éves mngvarcsanádi
gazdasági cseléd gazdájánál, ifj. Szemes Jánosnál
Járgánnyal szecskát vágott. Egv Ízben, amikor a
Tovnt el akarta Indítani, a ló hirtelen előreugrott,
fiatalember ijedtében hátralépett, szerencsétlenségére éppen n járgány fogaskerekébe, amely az
egyik lflbát teljesen összeroncsolta.
A ..Rákóczi induló"-) mutatja be a Park Mozi
mai műsorában. Ezt a masvar filmet Dayka Marcit végtelenül vonzó és báios egvénisége vitte sikerre. A filmet két gyönyörű «¡zines film kíséretében vasárnap mutatja be ufoliára a Park Mozi.
TTszóversonv a atrerflfürdőn. Mn délután bonvofltja le a MAK úszószakosztálya elsfi strandfürdői
nszó- és vadevezős versenvét. A verseny számai a
következők: Gyorsúszás hölsrvek számára 100 és
°00 méter távon férfiak részére
és 400 méter
lívon. Folyambnjnoki verseny 1000 méter távon.
Egv- és kétpárevezős fsónakversenv 1000 méter
távon Vorsrny közben mókás vizi mutatvánvok és
iStrandkirölynő választás lesz.
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HORDÓS

Egyre több a behajthatatlan adó. Csanádmegye
közigazgatási bizottsága minden hónapban egyre
növekvő és tekintélyesebb összegeket töröl a fennálló adóhátralékokból. A mai ülésben 50.000 pengő adótartozást hoztak törlésbe, miutáin ennek
az összegnek a behajtására irányuló minden kísérlet kudarcot vallott.
Anyakönyvi hirefc. Házasságra
jelentkeztek:
Vadlövő Sándor József Dobsa Katalinnal, Dobsa
János Zsikai Rozáliával, Páncél Miklós
Szalai
Viktória Erzsébettel, Kolumbán János Szentpéteri Rozália Erzsébettel. Házasságot kötöttek: Ónodi Orbán János Oláh Ilonával. Elhaltak: Madai Jánosné Balla Erzsébet magyarbánhegvesi illetőségű
32 éves, elhalt a makói közkórházban.
Magyar név. Ifftsits Imre makói lakos és családja nevét a belügyminiszter engedélyével
Ipolyira változtatta.

* Ha Budapesté utazik, első ntja legyen a fényese- átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe
(Budapest. VII.. Dohány-ucca 44.) menni ftt m á r

r e g g e l S ó r a k o r n y i t n a k és 1.40 pengőé r t n e m c s a k m e g f ű r ö d h e t , hanem Jól
meg ts r e g g e l i z h e t
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KOZMETIKA
A nyak szépségápolása
A nyak szépsége csaknem olyan fontos, mint
az arcé. Kevés nőnek van
tökéletesen szép
nyaka. A nyak mostoha és elhanyagolt része a
női testnek. Ki törődik vagy szentel külön időt
a nyak ápolására? Az arcot ápolják, kikészítik,
puderozzák, este megtisztítják arcvizzel a rárakodott portól, piszoktól, zsírtól, a nyak ápolása azonban eszükbe sem jut.
Pedig az is
éppen olyan fedetlen, mint az arcbőr, ugyanugy ki van téve az időnek, szélnek, sőt igen
gyakran iritálja a kabát szövete és a róka szőrméje.
Éppen ezért még gondosabb ápolást
igényel, mint az arc.
Nagyon sok nőnél feltűnően látható az a
csík, ami az arc és a nyak között van és aimi
elhatárolja a festett, ápolt arcot, a gondozatlan,
ápolatlan nyaktól.
A nyak kozmetikájánál arra
kell törekedni
és arra kell módot találni,
hogy a meglevő
fonmát megőrizzük, hogy a nyak vonala fiatalos maradjon, ne keletkezzenek rajta ráncok és hogy az áll alatt ne csúfítsa el a nyakvonalait — minden nő réme — a toka.
A nyak szépségápolásának fontos része a
nyak gimnasztikája.
A nyakkal éppen ugy
tornagyakorlatokat keQ végezni, akárcsak a
test többi részével, amelyeknek ruganyosságát
megakarjuk őrizni. Legfontosabb ezek között
nyaknak erős hátra hajlitása ugy, hogy azon
a bőr teljesen kifeszüljön.
A nyak vonalának szépségére szolgál az a
bizonyos egyenes, merev, sokszor gőgösnek
mondott fejtartás is. amit nagyon sok nőnek
vetnek a szemére- ami
azonban kozmetikai
szempontból valójában igen
hasznos, mert
ezzel a fejtartással a nyak vonalának a szépsége megmarad és megakadályozza
a toka
fejlődését is.
A nyak bőrét tehát, ha azt akarjuk, hogy
szép maradjon, éppen ugy kell ápolni, mint az
arc bőrét. A bőrnek megfelelő krémmel kell
kenni, utána puderezni és esténként pediig a
szükséges arcviz vagy arcolaj tisztogatás után
ugyanazzal a bőrtápoló krémmel kell bekenni,
mint az arcot.
Dr Reiter Ostkárné.
KOZMETIKAI

ÜZENETEK:

Vera: A kénes púder okozhatja.
Nincsen
arra szüksége. Érzékeny, száraz bőrnél feltétlenül ártalmas.
18 éves: A iábak vastagságát, ha azt zsírlerakodás okozza- egy speciális géppel, lielylfogyasztással vékonyítaná lehet. A görbeségét,
minthogy azt
a csont deformálása okozza,
esetleg mületiei lehet megjavítani.
Gondos anya. Levél ment.

utóda
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Szőke asszony: Meg kell várnia, míg haja
lefakul, mert ha erőszakosan távolitja el ezen
rossz festék maradványait, tönkire teheti a
haját.
Magda:
Anyajegyéket vagy szemölcsöket
villanyos eljárással, igen szép
és tökéletes
eredménnyel : e t eltávolítani.

Erdélyi Mihály müíeremkiáUii&sa
Érdekes és értékes művészi eseményről keH
beszámolnunk. Erdélyi Mihály festőművész, aki
évek óta Baselben, Svájc Münchenjében élt és ott
aratta nagy művészi sikereit, most Szegedre költözött, Nyilasy elárvult műtermének uj lakója
lett. Vele Szeged kiváló művészt nyert, aki európai és internacionális színvonalban is klasszist
jelent a piktorában.
Műterem-kiállitással mutatkozik be Erdélyi Mihály és az oroszlán uccai bérház negyedik emelete ismét megelevenedik. Művészbarátok, mecénások egymásnak adják a kilincset, látogatják a
kiállítást, amely nívóban egész kivételes, stílusban egyéni, fantáziában gazdag lélek gazdag élményeit eleveníti meg.
A műterem invenciózus berendezése és beosztása már maga is úgynevezett »modern* levegőt áraszt szét. Benne a finoman stilizált képek,
férfias lendülettel, pattanó temperamentummal
megfestett vásznak egytöl-egyig meglepetéseket
tartogatnak. Puritán, összefoglaló művész. Pikturájába el kell mélyülni és bár első pillanatra
is tetszik, szépséget, értékeket, finom színharmóniákat, dus formaköltészelet látunk
benne,
igazi mély ereje, dinamiká ja a képekben való elmerüléssel jut felszínre. Mindjárt az első teremben van egy önportréja, azután egy női portré.
Szinte kilépnek a rámából és mégis van bennük
valami megfoghatatlan, kifürkészhetetlen. Színben, fényben szinte átlátszóak ragyogó tavaszi
képei, mintha álomkéjiek lennének. Tengerpartjai, hajós képei viszont erőteljesen plasztikusak*
érezni az élet lüktetését, a munka folyamatát ós
mégis valami imádság féle száll fel a tengerből,
vágyak, fények, amik a szivekben mindég gyújtanak egy-egy lángot.
Erdélyi Mihálynak örülnünk kell, mert Saegeá
művészi élete számára sokat jelent.

Cimfesfő festékek

legjobb minőségben, versenyképes áron. Ia. mázofó dfl
lakkeosetek. korongecsetek (la. 5-ös 8 80 P.)
H a - a s z t h y n á l ,
Feketesas ueoa 22 szám.

Zürichi devizazárlat. Páris 20.20, London 15.412
Newyork 302.50, Brüsszel 71.90, Milánó 26.27, Madrid 41.875, Amszterdam 207.40, Berlin 119.60, Bécs
silling 56.70, Prága 12.73, Varsó 57.90, Belgrád 7.00
Athén 2.92, Bukarest 3.05.
Budapesti terménytőzsde hivatalos ártolyamjelentése. Buza tiszai 77 kg-os 16.25—16.50, 78 kg-os
16.40—16.65, 79 kg-os 16.55—16 80, 80 kg-os 16.65—
16.90, felsőtiszai 77 kg-os 16.15—16.30, 78 kg-os
16.30-16.45, 79 kg-os 16.45—16.60, 80 kg-os 16.55—
16.70, dunatiszai, fejénnegyei, dunántuli, pestvidéki
bácskai-77 kg-os 15 90-16.05, 78 kg-os 16.05-16.20,
79 kg-os 16.20—16.35, 80 kg-os 16.25—16.40. Pestvidéki rozs 1160—11.70, egyéb 11.65—1175. sörérpa
I. 13.50—15.00, takarmányárpa I. 1125—11.50, zab
I. 10.60—11.00, tengeri tiszántúli 1085—1095.
Cshkágól terménytőzsde zárlat. Irányzat gyenge
Buza szept. 104 (109 egynyolcad), dec. 107 (112 egynyolcad—111), máj. 110. (115. egynyolcad—115).
Tengeri szept. 76 (79 hétnyolcad), dec. 79 egynyolcad (79 hétnyolcad), máj. 83 ötnyolcad (87.) Zab
szept 50 75 (53 ötnyolcad), dec. 51 egynyolcad (54
háromnegyed), máj. 54 ötnyolcad (57 őtnyo'cad).
Bozs 81.5 (86.5), dec. 84.5 (82 ötnyolcad—háromnegyed), mái. 88 hétnyolcad (93 hétnyolcad).
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A s p r l o n P á l (ezelőtt Mtiller és Asprlon(
szemmüvési nagy mozgékonyságú emberi

A DLASz rendkívüli közgyűlésén
az egységes „Vidéki blokk* győzött

müszemeket

készít 6« behelyez a le^njabb mtlv^pzl mrtd szerint
Budapesten tartózkodik
augusztus 17, 18 és 21-én
T a álható :

látszerésenél Budapes'
¡V. Keoskeméti n. 1<

A ssegedi csapatok nem vesznek részt a bajnokságban
Nagy érdeklődés mellett zajlott le szombaton
este a DLASz rendkívüli közgyűlése, amelyet
az úgynevezett „Vidéki blokkba" tömörült
egyesületek hivtak össze azért, hogy a DLASz
tanácsának a határozatát megváltoztassák. A
DLASz tanácsa, — mint ismeretes —, ugy döntött, hogy a jövő szezontól kezdve, hármas beosztásban küzdenek a bajnokságért a déli kerületi csapatok. A vidék ezt sérelmesnek találta,
ezért került sor a rendkívüli közgyűlésre. A
közgyűlésen a vidékiek teljes számban vettek
részt, ezért nem is lehetett kétséges a győzelmük. Több felszólalás után került sor a szavazásra, amelyet a szegediek kérelmére titkosnak
mondottak ld. A szavazás eredménye, mint az
előrelátható volt, a „Vidéki b'okk" győzelmét
hozta. A leadott 83 szavazathői 50 a jelenlegi
rendszerre, 33 pedig a hármas beosztásra esett.
A „Vidéki blokk" tehát 17 szavazattal győzött.
A „Vidéki blokk" győzelme nagv bonyodalmat okozott, mert a szegedi egyesületek ilyen
körülmények között nem hajlandók résztvenni
a bajnokságban. Ezt az álláspontjukat a közgyűlésen ís erősen hangoztatták. A szegedi
eevesületeknek az a tervük, bogv külön alosztályban eevmás elten fognak játszani. A győztes díjazásban részesül.
4
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a n y a e g y e s ü l e t e

a Szeged FOnck
Jelentette a T>éimfíqftirórsrág, bogv a SzAK
választmánya hozzájárult ahhoz, hogy a SzAK
anyaegyesülete legven a Szeged FC-nek. Ez a
iMgyjeíentőségfl kérdés tegnap nyert végleg elintézést, amikor a Szeged FC választmánya is
foglalkozott az üggyel. A Szeced FC választmánya
a kiküldött bizottság jelentésének meghallgatása
után elfogadta a SzAK feltételeit és hozzájárult
ahhor hogy a SzAK anyaegyesülete legyen a Szegei FC-nek. Ezzel az a régóta napirenden lévő
nagv'elentőségü kérdés közmegelégedésre elintéződött. A két egyesület vezetősége szombaton már
el Is küldte a közös kérelmet a DLASz-hoz és a
PLASz-hoz, hogy
pártoló javaslatot tegyenek
az ügyben az MLSz-nél.
Szegedi sportkörökben nagy megelégedést kelteit az anyaegyesületi kérdés elintézése, amely a
nagymiátu szegedi amatőresyesületet összekötötte
Szeged egyetlen proficsapatával, a Szeged FC-vel.
Az egyesülésnek a Nemzeti bajnokság szempontjából van nagy jelentősége.

D Szegni! FC

egy amatőrKomliínálttal játszik
vasárnap
Havast visszatartja a Szeged FC?
Szombaton eldőlt a Szeged FC vasárnapi programja. Eszerint a Szeged FC vasárnap egy szegedi amatőrkombin alttal játszik a SzAK-pályán.
A mérkőzésen, amely délután fél 6 órakor kezdődik, a két csapat a kővetkező összeállításban játszik:
Szeged FC: Pálinkás—Schmidt (Szojka), Riesz
•—Gyurcsó, Somogyi, Bertók (Varga)—Korányi
II., Grósz, Mester, Bognár, Kiss.
Kombinált: Koltaí (KE\C)—Solymár (SzAK),
Tóth III. (KEAG)—Baróti (SzAK), Polyák I ,
Varga (SzAK) — Bárkányi (SzTK), Tóth II.
(KEAC), Barát, Sajtos, Virág II. (Vasutas). De
játszani fog a kombinált csapatban Kovács
(KEAC) és Polyák II. (SzAK)
Az amatőrök elleni mérkőzése lasz a Szeged
FC-nek utolsó játéka német túrája előtt, amelyre
a csapat a jelek szerint szerdán, vagy csütörtökön utazik el. Ugy volt, hogy már hétfőn elutazik a Szeged FC, de a kél franciaországi mérkőzését egy másik klub olcsóbb ajánlatával elvette tűle.

A Szeged FC vezetősége befejezte a sterzSdletési tárgyalásokat azzal az öt játékossal is, akik
vonakodtak a szerződést aláírni. Tegnap Schmidt,
Riesz, Bertók, Korányi és Pálinkás is aláirta a
Szeged FC-hez szóló szerződését, Kiss ügyébe«,
akit a Szeged FC transzferlistára tett, egyelőre
változatlan a helyzet: a vezetőség várakozási álláspontra helyezkedett. Havas Jánost szombaton az
átadási listáról visszatartási listára tette a Szeged
FC. A vezetőségnek ez az intézkedése sportkörökben meglepetést keltett annál is inkább, mert köz-

tudomásu, hogy a Szeged FC a Bocskaival foltat tárgyalásokat Havas átengedése érdekében. A
ügyben kérdést intéztünk Grosser Andorhoz,
Szeged FC főtitkárához, aki kijelentette: Havaazért helyeztük a visszatartott játékosok l'is'ájárr
mert hétfőn automatikusan szabad lelt volna (
igy minden ellenszolgáltatás nélkül át kellett voJ
na adnunk a Bocskainak. Szeretnénk Havaséi
valami elleoszoleáltatást kapni, mert nekünk i

[

Fontos
fiqyetmezieiés
j
o vidéki közönségnek*
Alulírott 7 éven át béreltem a Párisi N a g y Áruházban a kötött-szövött és máteráru osztályokat. T ö b b millió vevőt szolgáltam ki. Különösen a magyar vidék volt az, amelyik üzletemet támogatta. Mindenkor igyekeztem a vidéki közönségnek igényeit a legmesszebbmenően kielégíteni. Ez a törekvés és az a nagyfokú bizalom, amellyel irántam
voltak, kötelez arra, hogy tudomásukra hozzam, hogy 1934. évi augusztus 1-től üzletemet
a Párisi N a g y Áruházban a nagy rezsi miatt megszüntetni voltam kénytelen. Ettől az időponttól, augusztus 1-től, csakis a tulajdonomat képező Tempó Áruházban (Rákóczi ut 38.
sz.) árusítok igen ölcsó árakon.
Fokozott figyelemmel akarom a vidéki közönséget kiszolgálni, azért uj postai osztályt szerveztem és a legközlebbi napokban megjelenik nagy őszi árjegyzékem. Mindazoknak, kik címüket hozzám beküldik és őszi árjegyzéket kérnek, kellemes meglepetést
tartogatok. Küldje be tehát címét és j e g y e z z e meg, hogy augusztus 1-től ö n a Tempó
Áruházban f o g vásárolnií Szent Istvánkor,
ha Budapestre utazik, ne felejtse el felkeresni a Tempó Áruházat. Mindazoknak, kik ezen
JÜl£lf04]j9l
M.i$kS%iÓ
hirdetéssel vásárolnak és azt a pénztárnál felmutatják, vagy postai rendelésnél ezen hirdetést beküldik, vagy erre hivatkoznak, az
Budapest, VII., RftMczi ni 38. sz.
árakból
!0°/„
engedményt
adok.

TEMPÓ ÁRUHÁZ

Gyermekáru:

rrtzsís ée j s p t o mint«k- <f

Gyermek patent pamutharisnya
1 sz., minden sz nben f-zámonl:ént A fill

Gyermek flór patentharisnya

minőség, festéshlbával 4, !}, 6. PZ. pftrja

5 9 hu.
emelkedéssel

_

hiMtlan

Gyermek flór patentharisnya S S
számonként 7 liüér emeikedé-sel

6

iT'ZS fül.

" 6 8 m.

Gyermek viaszos vászonkötény
Gyermek sporting, 0 sz.
számonként 15 fillér emelkedéssel

nagy

nzA-

tétel oyermektrikó, macco, molsban 1 . 2 0 r

Női divatcikkek:
Nöi müselyemharisnya
Nöi keztyü, cakkos M r l m i t M 6

68™.

Minden párért garantálunk!

la cotton selyemharisnya,
salvem. minden nrinben

mü

M a r n r ü i n 'eket«, kék és a többi divatsztnek- «J»

RlCtrUl>alllben délntáni és estélyi ruh&kra m < 9 Ki 9f 0i P

Konfekció:

>fill.

9 8 ML

.

^

lm ¿9*5 P

fekete és b í r n a alapszínnel, diszkrét minták

Gyapjú nöi pullover, ^ S f S . t i 0 '

4.98 p

Méteráru:

I tétel kanavász, ágynemű-gyolcs,
erös angin és sifón
7 6 ím.
Ruhaszövetek i g e n
v&Jasztékban
m
88 fin.
la pongyola- és ruhaflanell
n 1.08 p
n!ííry

BALOGH
át

TEMPÓ

Virágos miiselyempongyola

«, - «

választékban

<J«*HÍ P

C r e p p p o n g y o l a , KyenySrtt aj minták 4 . 9 8 p

Ajourette imprime-ruhák
5.98 p
Divat crepe de C h i n e ^ ^ n
ft®
njabb «rai modellek

Felöltök tartós szövetből Ö
Oszi kosztümök
^

^

t4kban
, t é t e , nöi divatpullover
nT,
'1.98 p
Idősebb hölgyeknek sötét pullover «

Mg

Pongyola-crep ban
m
l . " C »
Félgyapju divatszövet ö r " ' « 1 . 6 8 p
Gyapjú schottis és kashaszövet m 1 . 9 8 p
Divatos saját mintájú gyapjúszövet 7 0 . o m szélességben, gyönyört!
^

I V a O w

b

M

P

1 0 . 8 8 p
10.88 p

Uri divatcikkek:
F é r f i alsónadrág zefirböl
Poupünette férfiing L C S ^ T "
F é r f i hálóing

komplett n a ( f y i 4 g

8 8 mi
3.98 p
3 . 4 8 p

I tétel puplin férfiing SSSZfft 4 . 4 8
i tétéi Bombey müselyemnyakkendö 5 8
Boucle nyakkendő
1.08
T i s z t a selyemnyakkendő
1.98
Műselyem nadrágtartó b S r p # r e „d
98

r
mi.
p
P

«i.

Postai megrendelteket utdniiMfel axailtmnk. Meg nem telelő árut t4 napon belül

v i s s z a v e s z ü n k . — Csomagolást nem számítunk fel.

LÁSZLÓ

RMKOCZE-UT

MRUHMZ
38.

16.
pénzünkbe került. Az is lehet azonban, hogy ismét leszerződtetjük...
— Ugy értesülünk — mondotta végül a főtitkár —, hogy Havas mór olyan előrehaladott
tárgyalásokat folytat a Bocskaival, hogy az már
a csehországi túrájára is elviszi. Ez lesz Havas
próbajátéka a Bocskaiban.

Hz SzTK országos motor- és
kerékpáros páíyaversenye
Nagy érdeklődés nyilvánul meg az SzTK vasárnapi országos kerékpáros, motorkerékpáros és
motörvezetéses kerékpáros versenye iránt. A versenyen az ország legjobb kerékpárosai vesznek
részt. Itt lesz többek között Pelvásy, Szűcs és az
Európahirü motoiTezetéses kerékpáros versenyző,
Nemes is. Az SzTK vezetősége minden intézkedést
meglett, hogy a balesetek kiküszöbölhetők legyenek és igy a verseny zavartalan lobonyolilását
biztosilsa. A verseny érdekességét fokozza, hogy
azon a hölgy versen yaők is startnoz állnak. A verseny délután 3 órakor kezdődik a Hunyadi-téri
sporttelepen.
A Szeged FC és a csongrádi futballbiró. Forgó Gyula szövetségi futballbiró, a Szeged FC—
Kecskeméti AC mérkőzés vezetője feljelentette
a Szeged FG-t a DLASz-nál. A szövetségi biró
azért emelt panaszt a Szeged FC ellen, mert az
nem volt hajlandó felszámított költségeit telje,
sen kifizetni. A biró, aki Csongrádon lakik, 30
pengő 60 fillér költségmegtéritést követelt a
Szeged gC-től, amely sokallotta az összeget és
csak 16 pengői ajánlott fel Forgónak, akinek
szerinte több kiadása nem lehetett. Az ügyet
legutóbbi ülésén tárgyalta a DLASz intézőbizottsága és igazolójelentésre szólította fel
a
Szeged FC-t. A Szeged FC szombaton benyújtotta a DLASz-hoz igazoló jelentését és abban
részletesen megindokolja a Forgó által követelt
biróköltségek
kifizetésének
megtagadását.
Sportkörökben nagy érdeklődéssel várják a
DLASz intézőbizottságának határozatát.
Juhász Lajost, a Móravárosi TE hátvédjét az
egyesület fegyelmi bizottsága sportszerűtlen
viselkedéséért <1 hétre eltiltotta a csapatban való szerepléstől. Büntetése miatt Juhász már nem játszhat az MTE első csapatának vasárnapi bácsalmási mérkőzésén sem. A móravárosiak második garnitnrája vasárnap Mély kúton vendégszerepel.
SzUE—SzUE C. vízipóló dijmérkőzés lesz vasárnap délután 5 órakor az ujszegedi versenyuszodában Az első csapat hat gól előnyt adott az ifjúsági csapatnak
Spevár, a feloszlott békéscsabai Előre volt játékosa, résztvett a SzAK legutóbbi tréningjén aszal a szándékkal, hogy a szegedi egyesülethez kéri átigazolását. Értesülésünk szerint Spevár játéka nem nyerte meg a SzAK vezetőségének a tetszését, ezért átigazolására nem is kerül sor.
Örsi (Odrobinák) Károly, többszörös déli kerületi válogatott játékos, szombaton bejelentette a
DLASz-nak külföldre távozását. Örsi Svájcban
helyezkedett el, ahol a zürichi Joung Fellows játékosa lesz.

Ujszegedi LTE—TÉBE déli kerületi teimisz.
ba jnoki mérkőzés lesz vasárnap délután fél 4
órakor a Pick-pályán. A versenyre a két csapat
a következő összeálliláshan áll "ki: U L T E : Sin.
ger, dr. Basch, Sugár, Bosmann, dr. Fischerné,
Máté Klári, Wellisz Ágnes. TÉBE: Kárpáti,
Faragó, Dóczv, Markgraf. Hauser Klári helyett,
akinek fáj a karja, valószínűleg Timár Éva
vesz részt a versenyen, mig G á l Magda csak
szerdán játsza le mérkőzéseit, mert vasárnap
a budapesti T É B E országos versenyén indul.
A* országos vidéki atlétikai bajnokságokat vasárnap rendezik meg Debrecenben. A versenyen a
következő déli atléták vesznek részt: Szabó. Góby
I , Góby II., Stumpf, Széli, Tábith, Csonka, dr Boross, Domby, Dávid, Villányi, Lázár, és Soóky.
A « európabajnoki úszóversenyek vasárnap kezdődnek Magdeburgban A versennyel kapcsolatban
megrendezendő vizipólóbajnoki mérkőzések során
a magyar csapat vasárnap a belgákkal játszik.
Vá*<S Imre (SzUE) résztvesz az Esztergomban
vasárnap megrendezendő 200 méteres országos ifjúsági mclluszóbajnokságban.
Sajtos, a Vasutas futballistája, aki — mint ismere'es —, Miskolcon járt, ahol próba játékosként
szerepelt az Attila csapatában, visszaérkezett Szegedre. Értesülésünk szerint Sajtos játékával az Attila vezetősége meg volt elégedve, de profimérközésekre nem tartja eléggé kiforrottnak.

A Nemzeti—Attila-ügy végleg befejeződött: Az
Attila maradt az első ligában.

OCLMAGyARORSZÁG
A DÉLMAGYARORSZÁG
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— Kicsit erős, szó sincs róla. De azt hiszi,
tényleg változtathat a jellemén, ha tényleg
rossz hajlandóságai vannak.
— N e beszéljen igy. Mindenkiben van jó
és rossz. És gyerek nem lehet igazán rossz...'
csak ha senkise szereti... Ezt már halkan,
magamagának mondta, érezte, hogy a fiu
nincs vele.
Gyuri csakugyan unta egy kicsit a témát
és azt hitte, egy kedves megjegyzéssel áthidalja az űrt kettejük között.
— Mindenkiben van jó és rossz? Na, magában még fejleszteni kéne a rosszat, drága,
hogy jobban idevaló legyen erre a világra.
— Ugyan. Nincs ennek semmi köze a jósághoz. Juci három éves volt, mikor anyám
meghalt. Mit csinálhattam vele? Talán szemére vessem, mindennap, hogy a világon
van? Ezt esetleg megtehetném. De nem sokat nyernék vele.
— Más a maga helyén biztosan a nénire
sózná.
— Legyen nyugodt, én is rásóznám szivesen. De Juci nem szereti, nem hallgat rá. És
biztosan tudom — ezt nagyon sokszor gondolom — nem is gondolom, de érzem,
—
egészen rossz, csak akkor lehet, ha senkise
szereti, vagy ha az, akit szeret, nem törődik
vele. És engem szeret. Ezért olyan szörnyű
felelősség.
A fiu kezét cirógatta, vállával a vállát súrolta. Vilma reagált ugy, mint máskor. Bántotta, hogy nem tudja átélni az ő nagy baját, most is csókon, ölelésen jár az esze.
De mikor fönn, a Citadella alatt egészen
egyedül maradtak, a félhomályban, Gyuri
forró csókok közt az arcába lehelte:
— Én is szeretlek? Ezért nem vagy felelős? Mondd?
— Tavaszra megesküszünk, elutazunk N á polyba, Sziciliába —
— Jó lesz — súgta Vilma és arra gondolt:
Igazad van, ez az én életem. Ezért is felelős
vagyok.
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Juci már aludt, mire hazaért, szétdobált
tagokkal, arcábasülyedt hosszú selyempillákkal, ártatlanul.

Pesti Dunakorzó, szeptember délután. Ki«
masamódok, bolti lányok összefogózva hárman, négyen, jönnek levegőt szippantani záróra után. Mögöttük egy-egy elegáns nő. só»
táló gavallér.
Kivénült szeladon áll a járda szélén és há*
túlról mustrálja a nőket, alulról fölfelé, mintha lovakat mustrálna. Pontosan ugy, mint a
vicclapok karikatúrái, pontosan ugy, ahogy
mindig csinálták. Különben — talán mégse
egészén. Régente élőiről, oldalról fixírozták a
nőket és nem alulról fölfelé. De az újítás korszerű és értelmes: a fekete parruitharisnyákon
igazán nem volt mit csodálni, viszont az aro
többet mondott akkor. Ma egy nő kalap jaj
vagy harisnyája lényegesen többet mond róla, mint az arca. Igen, egy kicsit másként esila, mint az arca. Igen, eg ykicsit másként csinálták azelőtt — több örömmel és szemtelenebbül. De ahogy ott áll, félrecsapott, széles
kalappal, sétapálcával, erősen svájfolt kabátban, szemét összehúzva — ez a póz, ez a
kifejezés klaszikus. így csinálták mindig, igy
csinálják ma is. De már nem sokáig. A szeladon őszül és utódokról aligha gondoskodott.
A „Dunakorzó" előtt egész kis tömeg verődött össze, hallgatják a zenét. Kávé, fagylalt, illusztrált lap a kiváltságosaké, de a jaza
közös. Mindent nem lehet ma már kisajátítani. — ¿s kopott nadrágok, otthonvarrt kurta
szoknyák meg-megrándulnak a foxtrott lüktetésére.
(Folyt, köv.)
Széchenyi

fér

15.

szám

alatt

üzlethelyiség kiadó.
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ILLATSZERTAR:
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Freimann Miksa, Kárász-n. 16.
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Kelemen Márton, Kelemen-«. 11
SELYEMARUK:
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Oomán Mihály és Fia. Kárász-«. 12.
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¡osntann Dávid, Káráswi &
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Oeutsch Albert, Kárász-n. T.
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Fekete Nándor, Kossuth Lajos-ragfrnt IS.
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A bndapesti rádié mosóra
1934 augusztus 12-töl augusztus 18-ig
V a s á r n a p ,

a u g u s z t u s 12.

szerárak, piaca árak, árfolyamhiiék. 15 30: A
9.15: Hírek. 10: Egyházi zene és szentbeszéd rádió diákfélórája: »éRgi magyar kertek.« 16:
»Fej vagy írás.« Sztrókay Kálmán felolvasása.
a budavári koronázó főtemplomból. Szentbeszé16.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek.
det mond dr. Saly László apátkanonok. 11.15:
17:
A m. kir. Mária Terézia 1. hon véd gyalogezred
Evangélikus istentisztelet a Deák-téri templomból. Prédikál dr. Gaudy László hitoktatási igaz- zenekara. Vezényel Figedy-Fivhtner Sándor. 18
gató. 12.20: Pontos időjelzés, időjárás- és víz- óra 15: » A kivándorlók lélektana.« Reményi Jóállásjelentés. 12.30: A m. kir. Operaház tagjai- zsef előadása. 18.50: Aradi Farkas Sándor és
ból alakult zenekar. Vezényel Rajter Lajos. 14: cigányzenekara. 1945: » A furfangos góbé.«
Polydor-Brunswick hanglemezek. 15: A m. kir. Hosszú Zoltán monológja. 20.15: Hírek. 20.45:
Földmivelésügyi Minisztérium rádióelőadássoro- A salzburgi »Mozart-szerenádot« ismerteti Papp
zata. 15.45: Debreceni Kiss Lajos és cigány- Viktor. 21: Közvetítés Salzburgból a régi hercegzenekara. 16.30: » A falu népe meg az idegen- érseki palotából. »Szerenád« a Mozarteum zeneforgalom.« Olay Ferenc előadása. (Közművelő- karának előadásában. 22.30: Időjárásjelentés. 22
dési előadássorozat.) 17: Budapesti Koncert Sza- óra 35: Közvetítés a Hangli Kioszkból. A Mánlonzeneikar. Köziben 17.15: Közvetítés Luzemből dits jazz-zenekar műsora. 23.25: Közvetítés az
az Európa-evezősbajnokságok küzdelmeiről. Be- Emke-kávóházból. Győri Lakatos Flóris és cigányszedő Machán Tibor. 18.15: »Szomorú csevegés zenekara muzsikál.
a vidám csevegésről.« ífuszár Károly (Pufi) előRÁDIÓ- és VILLAMOSSÁGI ÜZEMEMET
adása. 18.50: Iíárpáthy Sándor dr. gordonkázik
(zongorakísérettel). 19.30: Szinmüelőadás a Stúdióban. »A bor.« Falusi történet 3 felvonásban.
Tábor-u. 7b. sz. alá. (Adóhivatallal szemIrta Gárdonyi Géza. Rendező Kiss Ferenc. Utána
ben.) Minden, a szakmába vágó szerelésekb. 31.30: Hírek, sport- és lóversenyeredmények.
ket és javításokat legolcsóbban vállalok.
POLLAK IMRE.
22: Közvetítés az Angol Park terrasz-étterméből.
A Jelly Kid's jaxz-zenekar műsora. 22.45: Budapesti Hangverseny Zenekar. Vezényel Polgár
Kedd, augusztus 141
Tibor.
6.45: Torna. Utána Odeon-Parlophon hanglemezek. 9.15: Hirek. 9.40: A »Budapest« nevű
Hétfő, augusztus 13
magyar Duna-tengerjáró hajó vizrebocsátásának
6.45: Torna. Utána Kristály hanglemezek. 9 közvetítése. A közvetítést vezeti Rudinszky Sán4ára 45: Hírek. 10: I. Klimius Miklós föld- dor. 11.10: Nemzetközi víz jelzőszolgálat. 12: Déli
alatti utazása. 2. Róma éghajlatának téti meg- harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjejavítása. (Felolvasás.) Közben Odeon-Parlophon lentés. 12.05: Banda Marci és cigányzenekara.
hanglemezek. I I . 10: Nemzetközi víz jelzőszolgálat. Közben kb. 12.30: Hirek. 13.20: Pontos időjel13: Déli harangszó az Egyetemi templomból, zés, időjárás- és vízállásjelentés. 13.30: »Lyra«
időjárás jelentés. 12.05: D. Dortheimer Stella he- női vokálegyüttes. Tagjai: Sándor Irén, Dcry
gedül, V. Szathmáry Aranka énekel (zongorakísé- Margit, Ekecs Margit és Zi ta Emma. Vezető Csizrettel). Közben kb. 12.30: Hírek. 13.20: Pontos marek Mátyás. 14.40: Hírek, élelmiszerárak, piaci
időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 13.30: Be- áraik, árfölyamhirek. 16: »A tábor árbocánál.«
rend Endre szalonzenekara. 14.40: Hírek, élelmi- A Magyar Cserkészszövetség előadása. 16.45¡Pon-
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olvahatja.
Néhány elm a most érkezett k5nyvekb69i
Körmendi Ferenc: Boldog emberöltő
Megyeri Sári: . . . .és könnyűnek találtatott
Zsigrai Julianna: Utolsó farsang
Hans Faliadé: Aki egyszer rabkoszton élt

ÜL.

L u d w i g W o l f f : Égre nviló szem
Alexandra Ra^hmanova:
Szerelem, eseka,
halál
Stefan Zweig: Rotterdami Erazmus
Szilárd János: El«ő kalandom
Traver: Gvapotszedők
Joseph Delmond: A csavargó krőzus
André Malraux: Emberi sorsok
Valentine W i l l i a m s : Az óra ketveg
Sásdi Sándor: Egy nvár története
Faith Raldwin: Második szereposztás
Galopin: Hajsza a detektív uián
Luke Allan: Az álarcos idegen
Christine W . Parmenter: Akik egymást k e resik
Sven Elvested: Die Dame im Rollstuhl
Paul Rosenhayn: Die Jacht der Sieben Sün.
den.
Siegbert Kleemann: Der Rosendiamant
Mary W e b b : Die Liebe der Prudence Sarn
A. J. Cronin: Drei Lieben
Johann Fabricius: Mario Ferraras eitle Liebe
Paul FH«fl**neri Der Gevinn

Jelent.

tos időjelzés, idő járásjelentés, hirek. 17: » A Riviéra nyáron.« Hegedűs Ádám csevegése. Felolvassa Hegedűs Nóra. 17.30: A m. kir. Operaház
tagjaib ólalakult zenekar. Vezényel Rajterr Lajos.
19: »Aki Kossuth Lajost legjobban szerette.<:
Hegyaljai Kiss Géza előadása. 19.35: Forini Erzsébet énekel (zongorakísérettel). 20.15: A Budapesti Hangverseny Zenekar Beethoven-estjének
közvetítése a Székesfővárosi Állat- és Növénykertből. Vezényel Komor Vilmos. Szünetben kb. 21
óra 15: Hirek. Utána kb. 22.45: Időjárás jelenté«.
Majd: Közvetítés a Debreoen-szálló éttermébőL
Kuxina Sírni és cigányzenekara muzsikál.

Szerda, augusztus IS
9.15: Híreik. 10: Egyházi zene és szentbeszéd a
belvárosi főplébánia templomból. 11.15: Gőrögkatholikus istentisztelet a Rózsák-terén levő gór.
kalh. magyar plébániatemplomtól. 12.20: Pontos időjelzés, időjárás- ós vízállásjelentés. 12.30:
»Gyöngyösbokréta« a Stúdióban. Rendező Paulini Béla. Beszélő Pluhár István. 13.45: A m. kir.
Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel Fridi
Frigyes. 14.45: »Szent István intelmei.c Halácsy
Endre ifjúsági előadása. 15.15: Bartha István
szalonzenekara. 16.35: »Koppány fiai.« Gáspár
Jenő eibesizélése. 17.10: Orosz Júlia énekel, zongorán kiséri Pongrácz László. 18: »DunántuH
történetek.« Asdányi Károly felolvasása. 18.305
A Székesfővárosi Zenekar hangversenyének közvetítése a Károlyi-kertből. Vezényel Bor Dezső.
20.10: Operettelőadás közvetítése a Budai Színkörből. »Egy görbe éjszaka.« Operttt 3 felvonásban, 6 képben. Az I. felv után kb. : i . i o : Hirek, sporteredmények. A II. feiv. után kb. 22.10:
Lóvereenyeredmények. Utána kb. 22.45: Közvetítés a Hungária-szóló éttermébőL Magyary Ina«
re és cigányzenekara muzsikál.

Csütörtök, augusztus 16
6.45: Torna. Utána Odeon-Pariophon hangfe*
mezek. 9.45: Hirek. 10: I. Képek a régi magya®
faluból, a. Divatos apróságok. (Felolvasások.)'
Közben Odeon-Parlophon hanglemezek. I I . I O J
Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó
az Egyetemi templomból, időjárás jelentés. 12.05:
Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. Vezényel Melles Béla. Közben kb. 12.30: Hirek.
13.20: Pontos időjelzés, időjárás- és vizállásj*»
kintés.
13.30: Révész László zongorázik, H.
Csíghy Ella énekel (zongorakísérettel). 1440:
Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfölyamhirek.
16: »Páristól Tokióig.« Bánky Sándor ifjúsági
előadása. Felolvassa Radó Árpád. 16.45: Pontos
időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 17: » A huszonötödik.« Csermely Gyua elbeszélése. 17.30: Toll
Árpád és Tol Jancsi cigányzenekara, x 8.30: Munkásíélóra. 19: Koncz János hegedül (zongorakísérettel). 19.45: A rádió külügyi negyedórája.
20: Mocsányi László és Lakos Tibor zeneli uinoiisták előadása: »Mocsányi—Lakos nyaraltatási akciója« — aktuális hangjáték-revü. 20.45: Hirek.
21.10: Odeon-Parlophon hanglemezek. 22: Időjárásjelentés. 22.05: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel Fridi Frigyes. 23
óra -30: Közvetítés a Dunapalotat-szállóból. Len
Baker jazz-zenekarának műsora.

Péntek, augusztus 17
6.45: Torna. Utána Kristály hanglemezek. 9.45
Hirek. i o : 1. Időszerű apróságok. 2. Ifjúsági
közlemények. (Felolvasások.) Közben Odeon-Parlophon hanglemezek. 11.10: Nemzetközi viz jelzőszolgálat. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, idő járásjelentés. 12.05: Eugen S topat
balalajka-zenekara. Közben kb. 12.30: Hirek. 13
óra 20: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 13.30: Csóka Jancsi és cigányzenekara.
14.40: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyam
4hirek. 15.30: A rádió diákfólórája. »A kávé
utja.« 16: »Háztartási tanácsok.« Vizváry Mariska előadása. 16.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 17: Telefunken hanglemezek. 17
óra 45: »Emlékezés Benedek Elekre.« Szentimrey
Jenő előadása. 18.15: Sportközlemények. 18,30:
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Z4-1955- megérkeztek ¡ÜL. rádiók

zene. 16: Könnyű zene. 17:15: Hangverseny.
19.40: Dinicu-zenekar lemezeken. 21.1a: Hangverseny. 22.15: Tánczene.

szenzációs kivileiben, díjtalan
N a g y válaszlék

bemutatás,

csillárokban,

kedvező

részletre

is

beszerezhető.
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mielőtt vásárol, nézze m e g raktáromat,

BÉCS. 11.30: Lemezek. 12: Lemeaek. 16.40J
Lemezek. 18: Zopf Emil zongorázik. 18.30:
Népoperái zenekar. 22.50—i: Az állástalanok
zenekara.
,íagy
.. n. .
K eSzeged,
l e m eKelemen
n Mucca
á r11.
t o n BELGRÁD.
I f l n v .tavilómühely.
11: Sz-ilonné^yes. 12.05: Aranickizenekar. 18.30: Lemezek. 20.30: Hangjáték.
21: Beethoven: IX. szimfónia lemezeken. 23
óra 10—23.30: Tánclemezék.
Loscmczí-Schweitzer 0.<zkár szalonzenekara. 19.30 kara. Vezényel Figedy-Fichtner Sándor. 14.40:
Báró Saantkereszthyné Nyegre Rózsi
verseket Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. BEBLIN. 12: Szórakoztató zene. 13.15: Kedveit
lemezek. 14.15: Hegedű-, zongora- és citeranuomd. 20: Budapesti Hangverseny Zenekar. Ve- 16: »Ezermester műhely.« A »Rádióélet« ifjúsági
szóló. 17.30: Schubert-zene lemezeken. 18.304
zényel Unger Ernő. Közreműködik Miklóssy Irén órája. (Harsányi Gizi előadása.) 16.45: Pontos
Hangverseny. 22.50—I: Szórakoztató lemezek
főnek). 21.30: líirek, időjárás jelentés. 21.50: időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 17: A SzékesKözvetítés a Császárfürdő étterméből. Bachmann
fehérvári Máv. Dal- és Zeneegyesület férfikara. LIPCSE. 12: Szórakoztató zene. 13.10: RádióJózsef jazz-zenekarának műsora. 22.35: Gerller Vezényel Sztára Sándor. 17.45: Közvetítés Magdezenekar. 15: Hangverseny. 18.15: Eger-vidéki
Endre hegedűl (zongorakísérettel). 23.15: Köz- burgból a magyar—német Európa-bajnoki viziszülőföldi est népdalokkal ós zenével. 22.50—<
vetítés az Ostende-ká véházbói. Veres Lajos és ci- pólómérkőzésről. Beszélő Machán Tibor. (Az idő0.30: A drezdai filhaarmonikusok hangversegányzenekara muzsikál, Kalmár Pál énekel.
nye.
pont nem végleges!) 18.15: Közvetítés a Borárostéri uj Dunahid építéséről. Beszélő Budinszky MILANO. 11.30: Malatesta-kamara zenekar. 12.30
Lemezek. 13—14.15: Vegyes zene. 17:: LemeSándor. 19: Pete Lajos emlékest. Az emlékbeszéSzombat, augusztus IS
zek. 17.10: Könnyű lemezek. 20.45: Operettdet irta és elmondja Kubányi György. Énekel
adás. — Utána tánczene.
6.45: Torna. Utána Polydor-Rrunswick hang- Bodán Margit ós Csel én yi József. Kisér Kurina
PRÁGA.
10: Lemezek. 12.10: Lemezek. 12.30J
Sírni és cigányzenekara. 20.15: A Budapesti
lemezek. 9.45: Hirok. 10: 1. Szent István, az
Állástalanok zenekara. 13.40: Lemezek. 15.15:
apóstól. 2. Költemények a nyárról. (Felolvasások.) Hangverseny Zenekar operettelőadásának közveRádiózenekar. 18: Lemezek. 18.35: HangverKözben Odeon-Parlophon hanglemezek. 11.10: títése a Székesfővárosi Állat- ós Növénykertből.
seny.
21.15: Mandolinzene. 21.35: Hangver»Az
utolsó
Verebély-lány.«
Operett
3
felvonásába.
Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó
seny. 22.15: Cseh-szalonzenekar.
az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: Az I. feiv. után kb. 21.15: Hirek. A II. eflv.
Kalmár Rezső és Balázs László sznlonkvintettje. után kb. 22.30: Időjárásjelentés, ügetőverseny- RÓMA. 12.30: Lemezek. 13.05—1415: Vegyes
zene. 17.15: Szórakoztató zene. 20.10: LemeKözben kb. 12.30: Hirek. 13.20: Pontos idő- enedmények. Az előadás után kb. 23.15: Közvetízek. 20.45: Vegyes hangverseny. 22.15: Táncjelzés, időájrás- és vízállásjelentés. 13.30: A m. tés a Pátria-kávéházból. Rigó Jancsi és cigányzene.
kir. Mária Terézia I . honvódgyalogezred zene- zenekara muzsikál.
VARSÓ. 12.10: Könnyű zene. 13.20: Népzene, lemezek. 16: Könnyű zene. 18.15: Hangverseny
19.40: Népzenelemezek. 22.30: Tánczene.

í r ó g é p e k , k e r é k p á r o k , a l k a t r é s z e k , gumik gyári árban.

Csipöfüzök, pécsi börkeztyük, melltarttk^ssa
\ k ü l f ö l d i r á d i ó k részlete« mttsoro
V a s á r n a p , augusztus 12.
BÉCS. 8.15: Bbresztő. 8.55: Istentisztelőt a salzburgi Szent Péter-templomból. 10: Lemezek.
II.20: Bécsi kamarazene. 12.30—14: RádióWmelkar. 15.30: Mai dán zeneszerzők müvei.
16.20: Az európai hegyvidékek zenéje. 16.50:
Állástalanok zenekara. 19.20: A zeneművészeti
akadémia végzett növendékeinek hangversenye.
20.05: A rádió zenekar operettestje. 22: Leoncavallo: Bajazzók, opera lemezeken. 23.15—1:
A régi Deutschmeister-zenekar játéka.
BELGRÁD. 11: Lemezek. 12.05: Lemezek. 13:
I.emezek. 17: Hangverseny. 18: Lemezek. 18
óra 20: Szailonnógyes. 20.20: Hangverseny.
22.40: Zene a Domovina-vendéglőből. 23.20—
2 4: Tánclen lezek.
BERLIN. 12: Déli zene 15-ig. 16—18: Délutáni
zene. 18.40: Zernick-vonósnégyes. 19.30: Csoda Wagner müveiben. 20.20: A nagyberlini
zenekar és aa rádióénekkar' hangversenye. 22
óra 50—1: Kis rádiózenekar.
LIPCSE. 12: Katonazenekar. 15: Lemezek. 16:
Rádió-zenekar. 1 8: I langverasny. 20: Nagy tarka-est Münster fürdőbél.
MILANO. 12.30: Lemezek. 13: Reklámhangverseny. 16: Leme/ek. 17.15r Vegyes zene. 22:
Nápolyi zene.
PRÁGA. 6.30: Karlsbadi fürdőzene. 9.40: Lemezek. 12: Harangszó. 12.15: I\ádiózenekar.
16: Katonazenekar. 17.30: Lemezek. 19.25:
Lemezek. 22: Lemezek. 22.30—23.30: Herrman n-echrammiel zenekar.
RÓMA. 12.30: Lemezek. 13.30—14.15: Müvészlemezek. 16.30: I.emezek. 18: Könnyű és tánczene. 20: 1 ^emezek. 20.45: Operaelőadás.
VARSÓ. 12.10: Szimfónikus zenekar.
i3»lo:
Könnyű zene. 14: Lengyel zene. 15.15: Katonadalok Icme/eken. 16: Tánczene. 18.15: Tánclemezek. 19.15: Könnyű zene. 20.10: Hangverseny. 22.30: Filmdalok. 23.10: Tánczene.

kar előadása Müllar hegedűművésszel. 22.50:
Állástalan zenekar. 24—1: Lemezek.
BELGRÁD. 11: Lemez. 12.05: Szalonnégyes.
13.10: Szailonnógyes. 18: Hangverseny. 19.10:
Népdallemezek. 19.25: Szalonnégyes. 20.20:
Verdi: Traviala, opera lemezeken.
BEBLIN. 13.15: B^e'.hoven-lemezek. 14.15: Csajkovszkij-lemezek. 18.30: Rádió/enekar. 20.15:
Rádiózenekar. 22.50—24: Szólisták hangversenye.
LIPCSE. 13.10: Népies zene lemezeken. 17.10:
Hangverseny. 18.20: Tarka-est. 20.15: Szóra-«
koztató zene.
MILANO. 11.30: Vegyes lemezek. 13.30: Lemezek. 17.10: Tánczene. 20.45: Reklámhangverseny. 22: Kamarazene, — Utána: Lemezek.
PRÁGA. 10: Lemezek. 11.05: Szalonzenekar. 12
óra 10: Lemezek. 15.15: Muzsik-szalonnégyes.
19.50: Milinowsky-zenekar. 21.15: Hangjáték.
22.15: Hangverseny. 22.35: Lemezek.
RÓMA. 12.30: Lemezek. 17: Hangverseny. 20.45
Reklámhangverseny. 22: Tarkaest.
VARSÓ. 12.10: Népzenelemezek. 13.05: Könnyű

Szerda, a u g u s z t u s 13
BÉCS: 10: Moser: Megdicsőülés és feltámadás,
orgonán előadja a szerző. 11: Bécsi szimfonikusok. 12—14: Rádiózenekar. 16.35: Hangverseny. 19.40: Dal- és áriaest. 20.25: Nestn
roy, daljáték három felvonásban. 23: Az AltStarhemberg 2. sz. gyalogezred zenekarának
hangversenye. 0.40—1: Lemezek.
BELGBÁD. 11: Lemezek. 12.05: Szalonzene. 18
óra 30: Népdalemezek. 19.30: Hangverseny,
22: Szalonnégyes. 23—23.30: Tánclemezek.
BERLIN. 12: Szórakoztató zene. 13.15: Némo
daUemezek. 14.15: Gluok-lemezek. 16: Kah>
nazene. 21: Rádiózenekar. 22.50—i: Ki? rádiózenekar.
LIPCSE. 13.10: Könnyű müvek zongorán. 181
Divatos dallemezek. 21: Szórakoztató zene. 22
óra 45: Tánczene Londonból. 23.25—24: Ve«
res Lajos és cigányzenekara a budapesti Os*
tende-íszállóból.
MILANO. 12.30: Lemezek. 13—14.15: Malatesta
kamarazenekar. 17.10: Kamarazenekar. 21.30:
Szimfónikus hangverseny.
PRÁGCA. 7: Karlsbadi fürdőzenekar. 9.40: Lemezek. 11: Katonazenekar. 12: Harangszó. 17;
óra 45: Lemezek. 20.55: Lemezek. 21: Rádiózenekar. 22.25—22.45: Lemezek.

Mindig féláron utazhat
s z á z kilóméternél
nagyobb távolságra

Lépten be

Héltfi, augusztus 13
BÉCS. 11.30: f-emezek. 12: Lemezek. 16.40:
(Tarai Jenő lenor énekel. 17.30: I.emezek. 19
óra 30: Rádiózenekar. 21.1 q: A Mozart-zene-

Száz kilóméternél kisebb távolságra h a r m i n c h á r o m

százalék

a kedvezmény.

O l T M A G Y A R O R «

T934 augusztus 12.

AÓMA. 12.30: Lemezek. 13.05—14.15: Vegyes
zene. 30.10: Lemezek. 20.45: Massenet: Thais,
3 felv. opera a stúdióból.
¡VARSÓ. 12.05: Szimfonikus zenekar.
13.20:
Könnyű zene. 16.30: Könnyű zene. 17.10:
Han'ver'«nv. 18.15! Ka o r e n 1 . 20.12: Könynyű 'lemezek. 20.30: Lengyel népzenekar. 21.25
Könnvű zene. 22.15: Vidám zene. 23.05: Táncfaasaek.

7Sfi

mum

ESSÜS

PALACE HOTEL BELLEVUE

Közvetlenül a tengerparton a strandfürdő átellenében. - Leszállított pensió árak. — Hosszabb
tartózkodásnál és családoknál kedvezmény. — Teljes pensió összes mellékköltségekkel már napi
11 pengőtől. — Pengőbefizetés.
Felvilágosítás és szobarende'és Budapesten, az állandó Íródéban, C a r l t o n »1^116 (Telefon 889 - 70.t

Csfl»ör*okc, augusztus 16
BÉCS. 12: Leemzek. 14.10: Müvészlemezek. 16
óra 10: Hangverseny. 17.50: Lemezek. 19.55:
Hangverseny. 21.45: Hegedükettős. 22.50: Állás talanok zenekara.
BELGRÁD, m Leniezek. 12.05: SzaiLonnégyes.
18.30: Szalonnégyes. 20: Szimfonikus zenekar.
22: Tánclemezek. 22.50—23.30: Zene.
BERLIN. 13.15: Brahms-lemezek. 14.15: Operalemezek. 16: Kis rádiózenekar. 19: Hangverseny. 22.50: Kamarazenekar. 2 4 — I : Szórakoztató zene.
LIPCSE. 12: Déli zene Drezádból. 13.10: Lemezek. 16: Rádiózenekar. 18.15: Katonazenekar.
22: Lemezek.
MILANO. 11.30: Trió. 12.30: Lemezek. 13.10—
14.15: Vegyes zene. 17.10: Tánclemezek. 20
óra 45: Opera közvetítése.
PRÁGA. 10: Lemez. í j : Lemez. 11.05: Muzsikezalonzenekar. 12: Lemezek. 15.15: Katonazenekar. 21: Rádiózenekar. 22.15: Állástalanok szalonzenekara.
RÓMA. 12.30: Lemezek. 13.05—14.15: Szórakoztató zene. 17: Hangverseny. 20.10: Lemezek. 20.45: Hangverseny.
VARSÓ. 12.10: Revüdalok lemezeken.
13.20:
Szimfónikus lemezek. 16: Könnyű zene. 17:
Lemezek. 19.15: Hangverseny. 20.12: Könnyű
zene. 22.15: Tánczene.

ADÓ

PRÁGA. 10: Lemezek. 12.10: Lemezek. 13.30: 1
Szalonzenekar. 15.15: Rádiózenekar. 17.40: Lemezek. 19.30: Hangverseny. 22.15: Lemezek.
Közszállitások illetéke
RÓMA. 12.30: Lemezek. 17.10: Kamarazene.
20.10: Lemezek. 20.45: Hervé: Santarellina,
Ismeretes, hogy ezidőszerint az anyag- és ár
3 felv. operett.
szállításra vonatkozó szerződések 3.6°/o-os illeti
VARSÓ. 12.10: Könnyű zene. 13.05: Szólisták alá tartoznak. Miután ez az illeték lényegéi
lemezei. 16: Revürészletek a stúdióból. 16.40: nem más, mint a forgalmiadó, a kettős adó
Könnyű lemezük. 18.55: Lemezek. 19.15:Tánc tatás elkerülése érdekében ez év elején kormán
lemezeik. 20.12: Szimfonikus zenekar. 22.15: rendelet jelent meg a közszállitásokra vonatko
Tánczene.
szerződések különleges illetékezési szabályairól. M
után a kormány éppen nemrégiben vezette 1
Szombat, augusztus í8
az építkezési és faanyagokra vonatkozó forgalm
BÉCS. 12: Bádiózenekar. 13.10: Hangverseny. adóváltságot, nem látszik érdektelennek ezt olv.
14.10: Müvészlemezek. I Ó . I O : MandolLnzene. sóink előtt ismertetni.

A Z

Az emiitett rendelet értelmében a* álkmnva
várossal, törvényhatósággal, községgel, ezek üz
meivel vagy más a közszállitási szabály/.;
hatálya alá tairtozó intézménnyel
létesítőt
anyag és áruszállítására vonatkozó szerződé
mentes a szerződési illeték
alól abban a
esetben, ha a szállítandó anyag vagy áru tekintetébein százalékos forgalmi aidóváltság var.
megállapítva.
Úgyszintén mentes a szerződési illetek aló.
a müelőálldtására vonatkozó szerződés is, ha 0
felhasználandó főanyagok mind forgalmi adc
váltság alá tartoznak s egynek sem 0 százalék
az adókulcsa.
Abban az esetben, ha az előállítandó mü netr
m'mden főanyagára van megállapítva százalékos váltságkulcs, ugy a szerződési illetéket Ve
kell ugyan róni. ennek egyidejű igazolása mellett azonban a felhasznált
anyagok árában
benne rejlő
adóváltság visszatérítését lehet
kérelmezni.
A kincstár minden ilyen esetben elrendeli az
adóváltság visszafizetését Ha a visszatéríteni
kórt váltság
több. mint a lerótt
szerződési
illeték, ugy az átruházás illetékmentes, illetőleg
a visszatérítés csak a tényleg kifizetett szeri
ződési illeték erejéig igényelhető.
Ho[bguer_Arthur^

17.20: Lemezek. 19.20: Rádiózenekar. 20.30:
Naderer: A kacagó harmadik, vigjáiék. 22.50
— 1: Lemezek.
BELGRÁD. 11: Lemezek. 12.05: Szalonnégyes.
13: Szalonnégyes. 18.30: Hangverseny. 19.30:
Lemezek. 19.50: Hangverseny. 22.20: Tánclemezek. 22.50: Zene a Dva Jelena-veudéglőböl. 23.30—24: Tánclemezek.
BERLIN. 11.30: Lemezek. 13.15: Hangszerszólisták lemezei. 14.15: Rádiózenekar. 16: Hangverseny. 18.20: Hangverseny. 20.10—1: Tarka
est.
LIPCSE. 12.30: Rádiózenekar. 13.45: Lemezek.
18.15: Népzene. 20.40: Milíönker: Az elátkozott kastély, operett a stúdióból.
MILANO. 11.30: Lemezek. 13.30: Lemezek. 17:
Lemezek. 17.10: Tánczene. 20.45: Massenet:
Thais, opera.
PRÁGA. 10: Lemezek. 11.05: Muzsik-szalonnégyes. 12.10: Lemezek. 12.30: Jazz. 15.15:
Opererttnészletek. 18.15: Hangverseny. 19.10:
Benes-fuvószenekar. 22: Lemezek.
RÓMA. 12.30: Lemezek. 17.10: Hangverseny.
20.45: Tarkaest. 21.30: Szimfónikus hangverseny.
VARSÓ. 12.10: Népzenelemezek. 13.05: Szalonzenekar. 17.45: Népzene lemezeken.
18.15:
Hangverseny. 19.15: Rá dió zenekar. 20: Szimfónikus zenekar. 21: Katonai takarodó. 21.12:
Könnyű zene. 23.05: Tánczene.

Péntek, augusztus 17
BÉCS. II.30: Lemezek. 12: Rádiózenekar. 13.10-:
Hangverseny. 16.50: Orgonalemezke. 18: Hang
verseny. 19.45: Hofmannstl: Elektra, egyfelvonásos szomorújáték. 21.30: Dalest. 22: Hang
verseny. 23.40—1: Állástalanok zenekara.
BELGRÁD. 11: Szalonnégyes. 12.05: Fúvószenekar. 18.30: Hangverseny. 19.10: Lemezek. 20:
Lemezek. 22: Zene. 23.10—23.30: Tánclemezek.
BERLIN. 12: Lemezek. 13.15: Mai zeneszerzők
lemezei. 14.15: Hangverseny. 18.30: Hangverseny.
LIPCSE. 12.30: Rádió zenekar. 14.40: Hangverseny. 18.20: Néptáncok fuvola, hegedű, cselló
ós gilárelőadásban. 20.15: S órakoztató és tánczene. 23—0.30: Tánczene.

Felelős szerkesztő. PASZTOK JÓÍ68EP
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyaroreróg
Hirlap- és Nyomdavátlalat RL könyvnyomdájában
Felelős toenrvezetfi: Klein Sándor.
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Szegeden költse el pénzé
s z e g e d i

!

k e r e s k e d ő k

és

i p a r o s o k

m e g b í z h a t ó k

készen és mérték szerinti leq ot»b
m i n ő s é g b e n , nagv
választékban
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Á l f t V A V vásárlásnál, javia . - W I W 5
tásnál, eladásnál
Elr3 ordui on blzal' mmal l O T H óráshoz, Kölcsey
^mr u c c a Tisztviselők, nyugdíjasok előleg nélkül
vésárolnatnak r é s z l e t r e ABC utalvánnyal
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BOTORT, KARPITOSmunKAT
Jól és olcsón W E E S N E R N
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ELla/ál

v e r s e n y k é p e s e k .
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H E G Y I n ó I

M M X EZÜST, BMLLIANS
ÉKSZEHEK — DÍSZTÁRGYAK
ffMPff*if-n
él.
K e l e m e n
u c c a II.
ftCLILU
legolcsóbban, legmegbízhatóbban

tór 1.

S Rádiót
k e d v e z ő
feutó- és motorkerékpárolai ü*
KET1INGLAJOS
amerikai minőség, lénye- Q í l h I | í |
cég0 Csillárt
(* é s í l o t r e
gesen leszállított árban
I 1 U I I T I I I I I U 5 nél
DIVATÁRUHÁZ O PUSPÖKBAZÁR
Mikszáth
Kálmán
u c c a 9. s z á m
2 írógépet (k a P h «t
Magas áron beváltom í r » ; « .
"Kerékpárt
REDÖMYÖS TOLLTARTÓ
j á t , na nálam n A ( | I E | )
J o z s e * Vll
m n e

Kelemen

K á r tFop->
o nt«nmellett
ái.

K e l e m e n ucca 11. s z .

Fűzök, ernyők, n ö i d i v a t cikkek jJésszekrény iigo1 c«ot>b;

Fürdőkád
Káldor I. és Tsa cég Szeged, Kárász u.6. ! Vízvezeték
iegiobb,

legolcsóbb beszerzési forrása

p r a k t i k u s 0 1 c s 0, 1 e t s z e t 5 s.
Gyártja
és árusitia W I R 1 H Í S R E K G I Y Széchenyi tér 5.

cserén be újjá. K V J i l E K
lanyszere
16 m e s t e r , Tisza L a j o s k ö r ú t 39. szám.

s

]

:

Feketén él:

Kossuth L sugárút 18.sz. ;

Kézimunkafonalak
'.

legolcsóbb bevásárlási helye

Fischer „ K é z l m u n k a h ó z " Kölcsey u.10.
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20.

p r é h i r d e t é i e k
2 és 3 szobás
ronnvAlt, újonnan
lentett
fftrdöazob&a l & i t A s o k
tV
egy
olosó bérek iá Állott, aaonn&lro v . a a g a s s l u s l - r e S o m o e r y j o . 11. k i a d ó k .

RSWÍ

Uzteihclylteg

Sátorozott

— TadakoíédhfUnl a
ternél.

MOb&t

I.AKÁS1

gyorsan ön }<51 kiad
illetőleg talál, lm tatád

!

Bútorozott szoba, fé e g
mentes fürdőszobahasználattal kiadó. Tábor 5,
emelet 7.

Lépcsőházi bejáratú butoro< ott szoba kiadó —
Tisza L a j o s körút 45.
Szép bútorozott
szoba,
fürdőszobával kiadó. —
Vitéz u. 15., emelet.
Kfllönbeiáratu nccai ele
gánsan bútorozott, szoba kiadó. Kölcsey
8.,
I. emelet, ajtó lS.
Bútorozott v^oba
Jósika u. .tó.

Báró

Bútorozott szoba 2
személynek elláttással
tdadó. Újszeged. Szőregi ocoa 6.
Két különbejáratu bu
torozott szoba egyik
balconnail azonnal kiadó. Újszeged. Jankovics u. 2.
Kfllönbeiáratu
butoroBot tszoha azxwinal
kiadó. Deák Ferenc ueca
25 a.
Külön bejáratii különáló udvari bútorozott —
szoba kiadó. Tábor ucea 4
Bútorozott szoba: Petői! Sándor sugárut 38.
Szép bútorozott
szoba
fürdőszobával 1—2 sze
mélyre kiadó. Zerge u.
27

Lakás - Üzlet
Egy szoba, konyiha kii
adó. légszekrény eladó. UjsziegecL Közép
kikötő sor 12.
Ma % asfölds zin bes egy
és két szobás és eigy
udvari srzoba. konyliás lalkás kiadó. Szaty
maz ucca 6.
llocai kisebb kétszobás
lakás m el lékh ely 1 ségekkel kiadó. Viz, villany
bevezetve. Vasasszentpéter 10.
Két egymásba nyiló szo
ba flresen kiadó.
Széchenyi tér 9, I. 7.
Lakás 2 sz-obás emeleti
Féregmentes kiadó. Viz,
villany. Füredi n. 9.

Uccai egy szoba, konyhás vagy fürdő szobás
lakás kiadó. Dugonics
ucca 28. száim.
Jó bevezetett uri és
női fodrász üzlet kiidó. Párisi körút 22 b.
Ftlszeriizfet. italmóréssel forgalmas he'yer áruval, berendezéssel betegség miatt
ítvehcifcő. kevés pénzzel, Somogyi telep 9.
520.

hAamen18

2 szobás udvari lakás
fürdőszobával kiadó. —
Ugyanott különbejáratu
bútorozott szoba.
Érd.
Szarvas kalapüzlet, Kai
lay ucca.
Újszegeden szoba, kony
h-a gverraektelen család
aak kiadó. Baüaso/ 62.

szám

2 szobás udvari lakás
novemberre kiadó
—
Gáz, viz, villany bent
Lengyel ucca 5.
Mars tér 6a alatt
kétszobás földszintes
uccai, Jókai ucca 7 alatt
különálló másodemeleti
négyszobás és több kisebb komfortos
lakás
novemberre kiadó.
—
Érdeklődni a
házfelügyelőnél.
Két kemencés
pékség
olcsón kiadó. Éra. Valéria tér 12. Kenyérüz'et.
Üzlethelyiség

azonnal

kiadó Tisza Lajos körut 45.
Orvosnak vagy
irodának alkalmas 2—3 szoba kiadó. Iskola u. 29.
Dom-tér.
Udvari egyszoba, konyha kiadó Bercsényi u.
(5
Modem
komfortos
2
szobás lakás novemberre kiadó. Bercsényi ucca 13.
Modern két és három,
valamint 1
egyszobás
garzonlakás szeptember
elsejére kiadó. Fodor n.
31.
Szoba, konyhás előszobás lakás, viz, villany
bent, novemberre,
10
hold föld bérbeadandó.
Lengyel u. 26.
Egyszobás emeleti
lakas előszobával,
viz,
villannyal kiadó.
Pozsonyi Ignác ucca 3. —
Közkórház mellett.

Lakásokat
és )>utor07X>tt szobákat
¡e^ikeresebben
közvetít Belvárosi Lakásflgyu ők se*, Dugonics tér 11
telefon 25-47.

Fodor u. 25. szám a.
földszintes kétszobás
lakás novemberre kiadó* viz, viillany van.
3 szobás I. emeleti
uccai fürdőszobás lakás azonnalira is, 2 szo
bás lakás november
l-re kiadó. Párisi kör ut 30.
Szatócs üzlet helyiség
azonnal bérbe kiadó. — Berendezés,
káposztáskád. káposza szelő, nagy mángor_
16, kettő boros hordó.
aladó. Debreceni u. 15.
2 szobás lakás azonial elfoglalható. IJjszeged. Kállay u. 1.
Csongrádi sugárut 8.
3 szobás szép lakás
rögtön kiadó.

Gyermektelen házaspár
házmesternek felvétetik
AlsókikötőU j szeg<;ed,
sor 10. sz.

Minden kényelemmel
ellátott újonnan festett
3 szobás földszintes
lakás kiadó. Kossuth
L. sugárut 3.

Ügynököt.
ügynöknőt,
ki háztartásokat
látogat, egyedülálló cikk el
adására keres
Konta,
Tisza Lajos körút
58,
földszint 5.

Újszegeden a hídnál
4 szoba, elő- és fürdőszobás lakás kiadó.
Tud. Vedres u. 4.

Foglalkozás
Férfi kalapok

Jó munkás cipészsegéd
női és férfi munkára fel
véielik. Valéria tér 6.

u

| Oktatás

tisztítását javítását, alakítását 1 pengőtől váltatom. Tlmpaaer G é z a kalapos mester, Sztios u. 11.

Sofiőrkepzé*
eleiftsafto mellen, a leprjotAn y o M b b áron Marka «• faraa
antójavitómö helyében, VadAsi
o. L T«l. 18-40

Cipő, divat és rövidáruszakmából feltétlenül ön
álló, komoly, perfekt és
igyekvő kiszolgáló
ü e g é << e i
valamint egy agilis fiatal kiszolgáló
segédet
felveszek. — Részletes
ajánjatok Sohwarcz Mik
aa
céghez,
Orosháza,
intézendők.
182

ADÁS - V E T E L
Jókarban levő használt

jégszekreny

jutányos áron eladó —
Kossuth Lajos
sugárut 18.

Jól főző,
megbízható
mindenest hosszú bizo
nyi'vánnyal
felveszek
Polgár u. 28.

Házat

Filé befüzőnők
mintával jelentkezzenek
dr.
Kálmánnénál,
Polgár
ucca H.

legMaoyebben

b « meghirdeti a

^ M a g y a r o r s z á g

apróhirdetései kteMt

izzadás ellen

Kereskedő tanoncul

„PERPEOES"
évek óta bevált szer,
hónalj, kéz és lábizza
dás e'len kapható a kó-

j» —

Jelentkezés nétfAn tíztől tizenkettőig Karasz
u. 8, I. 3.
189
Jól főző

mindenes

I Xd K u t t a í t

hosszú bizonyítványokkal azonnali
belépésre
Budapestre keresek Jelentkezni a reggeli órák
ban Szt István tér
1,
I. em. 6
Thl

T a n k ö n y v e k féiáron
kaphatók!

Tankönyveket
iskolák. ból kiesettet is
vásárlók. Pengős
regényt,
szines
regénytárt,
—
könyvtarakat, szótájrakat, iskolai
zenemüveket veszek.
Hungária
' Antikvárium,
BatthyI ány ucca S.
mmölcsös
gyui
Fél hold
Bak tó legszebb helyén
juiányo-an eladó. Érdek
R'dni Csungiádi sugárut 4, Kádárnál.
H a s z n á l t

háztulajdonosoknak teljesen díjmentesen közvetít Belvárosi
L&kásugynökség.
Dugonics
tér 11. T. 26-47.

jókarban

annak, aki nyomra vezet
augusztus 2-&n 22 órakot
(este) a vasúti állomáson
feladott Ráoz Ferenc névre
szóló levél feladójára, vagy
maga a postaszekrónyb«
levélbedobó jelentkezzék
»Jutalom* jeliaére a ki«

Parkettát minden méret
ben legolcsóbDan
kaphat, Hú észpor, iorgács
tűzifa 3.—. ZáiAny ucca 44

•dóba.

:as

Ú t l e v e l e k r e

Zongorát vagy pianiaót
használtat vessek.
—
Ajánlatokat „ Z o n t o r « "
jeligére a kiadóba kérek

szerb, román, cseh stb.
vízumot 2 P 5 0 f-ért. 24
óra alatt garancia meL
lett megszerzem, vidékit
is vállalok
L Á Z A Q
iroda, Attila u. 5.
53

Olcsón eladók: vaságy,
asztalok, székek.
villanycsillár. Horváuh Mi
hály 7, emelet.

B í c a l intelligens Irra.jut»
h4itv.n penlié »«obival jtilA«
nyosan kapható. Fíhl •
a»mhan angolai nyak
Julle KrKmer
<II. Krurobnumtiaaad
X.
^

Megvételre
keresek
2
Oarab 500 literes kádat
Isjtola u. 27. Dóm tér.
Használt kétajtós jégszekrény, egy ülőfürdőkád és egy fűthető kád
eladó. Tisza Lajos körút 55, edényüzlet

Agili-s jó megjelenésű
uraknak biztos megél
hetest nyujtunk. Pe4rofor. Attila u. 7. cukrászda.
Jelentkezés
létfő reggel 8—10-ig.

Szőnyi fürdő és csónakkikötő szabadkézből eladó, bármikor
megtekinthető. A tulajdonos a fürdőn található.

Német nevelőnőt kere
sek azonnali belépésre. Jelentkezői vasárnap 9—11-ig. Klonkay
[siváiroé, Zárda u 21.

Veszek

j
I

Vetró B. János kocsmáros.

Modern

cipőiizem

nyilt, K E L E M E N U C C A 5. az. alatt (Royal szállö»
val szemben). Megrendelésre készítem a legdivatosabb uri, női cipőket és
cipőkülönlegességeket
divatlap szerint is Kérem n. é
közönség
szíves
pártfogását L E H O C Z K Y M I H Á L Y
eipéasmester.

EpiHeiöK

f i g y e l m é b e

i

Vállalok fűtési és egészségügyi berendezést, vízvezeték ós osatornázást,
lakatos
és bádogos munkát, házak jókarban tar-

tását átalányösszegért Gaal

Fcrenc

lakatos, bádogos és vízvezeték berendezési
lalata, Z R Í N Y I U C C A 18.

vál232

evő írógépet ke-

resek megvételre. Kereskedők Szövetkezete, Kölcsey ueoa 9.
m

Idősebb házaspárhoz
szerény igényű leány
ajánlkozik. „Mindvégig" jeligére kiadóba.

Mindenes szakácsnő jó
bizonyitváoyokkal
kerestetik egy
házaspárhoz. Petőfi Sándor sugárut 6. hal ajtó.

10 pengőt adok

Iker sport gyermekkocsi olcsón eladó. Rajtikná
Kossuth Lajos sugárut i

Csekonics-ucca 3. sz. a. vendéglőt átalakítva
tegnap este megnyitottam. Ki jó italt, olcsó, já
szórakozást kiván, csak itt találja meg.

szerésznél, Kossuth L
s.-ut és nagykörút sarok

Házmesteredet

Jó" tőző mindea-».-; szakácsnőt
keresek
aug
l M ' e esetleg
»«sp.en:kei l-re. Cim: L)r. Sz'vessy, Csekonics u. i

IMilWilii?^

Vendéglömegnyitás!

szitőnéi.GERBU* gyégy

Kötölányok aznnolra
felvétetnek. Révai u.
4. (Wagner fürdőház.)
Eladásban jártas intelligens géphiinzőnét

Gyemnek kerékpár. 2
serekü. atig használt
olcsón eladó. Méreá o.
6 c. III. em. 7.

agy biztos szer van a

ügyes, j o b b házból való
flu felvétetik Földes Zollán ruhaüzletében,
Híd
ucca
fi
ím

C jc. a. v

Intelligens 2$ éves ön
álló (keresettel rendel
kiező uri leány házas-1
ság céljából megismef
kedne hozzá iMő uri-<
emberrel. ..Hungária"
jeligén.
^^

Meteor kályhát és cse
répkályhát és fafűtéses
fürdőkályhát keresek.
Jelentkezni Deák F. u.
2. d. u. 2—5.

Középtermetű, 30 éves
yermektelen
özvegy,
KéroltosmOhelyemal
6omoly házasság •éinbó ismertséget
kötne.
áthelyeztem Pallavicini
—40 közötti jobb, szo
ucca 3. sz. alá (udvar11(1 'ériivei, csak leije«
ban) Minden e szakmába
r'infl lev< lekre válaszovágó munkát
továbbra
lok
.Lelki
finomság' j Ls olcsón,
szakszerűen
.Rüg«
vállalok. Lnstig Manó.

ei-

wgy vehet

Könyvvitelihez., tevelezésihez. gép és gyorsíráshoz értő, jó szártól ó, nagy munkabirá
su leány alkalmazást
keres. ..Kereskedelmi
érettségi 7".

nrmETiTi

Egy fél háló toilette tükörrel eladó. Szabó Mihály, Attila u. 5.

ÍM

•égi
kereskedelmi
lerelezéat,
folyóiratot,
1olnai
Vll&glapot,
aionklrtll
m i n d e n f é l e Bzépirodal m i k ö n y v e k e t
a
legmagaaabh á r b a n . U r O y w a l d
kónyvk e r e s k e d é s , H o r t h y M i k l ó a u. 4

Eladó: Állotükör. Tisza L. körút 29. I. eim.
j iobb. Tudakozódná d.
1 e. 10—2.

F e l h f v & s !
A Szegedi Temetkezési
Egyesület
(Vitézucca 16. szám) 1934. évi augusztus hó 10. nap-!
iáin megtartott választmányi üléséin egyhangúlag a következő határozatot hozta: Felhívja az
egyesület azon tagjait, akik tagdijaikkal hátralékban vannak s annak fizetéséire halasztást
niom kaptak, hogy összes hátralékaikat legkésőbb 1934. évi szeptember hó 15-éig az egyesület pénztárába annál is inkább befizetni szíveskedjenek, mert fizetés
elmaradása esetén
az Alapszabályok 22. szakasz b) pontja alapjám a nem fizető tagokat az egyesület tagjai
sorából törölni fogja.
LANTOS BÉLA elnök.
Hátralékos k ö n y v e l é s e k e t teIdoleroenak,
m é r l e q e f , társas elszámolásokat elkészítenek é s l e l d l y i z s q ö l n a k , —
k ö n y v v i z s g A l a f esetén mint

ellen szakértők
érdekeit legjobban védjük meg.
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