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A tisztességesebb
választójog

Ara

dául megalakulna végre a városi poleárok
politikai pártja is s kibontaná zászlaját Budaesten, Szegeden, Debrecenben, Miskolcon,
écsen, Szombathelyen, Győrben, Hódmezővásárhelyen és Pestmegyében s ha a választók mindezekben a
törvényhatóságokban
egy emberként
állnának a kibontott
zászló alá, — a párt mégsem indulhatna a
választáson s a párt jelöltjeit mégsem lehetne megválasztani, képviselőknek, mert c s a k
k i l e n c törvényhatóságban ajánlották a jelölteket a — v é g l e g
kompromittált
jelenlegi ajánlással. A mult választás előtt a
szegedi Kass-kávéházban egyetlen éjszaka ötezer egységes párti ajánlást irt alá a pártnak
egyik buzgó tagja s ezektől az aláírásoktól
egyetlen hajaszála sem görbült meg legalább
a annyira, mint a tollszára. Ez s az ehhez hasonló aláirás-inflációk valóban végleg kompromittálták az ajánlás rendszerét s most helyébe olyan más, tisztességes rendszert ajánlanak, mely még a tisztességtelennél is kevésbé tisztességes.
A hatévi helybenlakás, — mondják — legfeljebb a munkásosztály sérelme lesz. Legfel-

A kisgazdapárt péntek esti értekezletén
hangzott el az a kijelentés, hogy a n e m z e t nek a titkos
választójogért fiz e t n i e k e l l . Kicsit ámulva veszünk tudomást erről a készülő a d á s v é t e l r ő l .
A
nemzet fizetni f o g a titkos választójogért, a
nemzet nem ingyen kapja a titkos választójogot, dehát — ki itt az ügyletet kötő m á s i k
fél, kinek van joga ahhoz, hogy vételárat
szabjon azért, ami a nemzetet megilleti, ki követeiheti azt, hogy a nemzet neki fizessen
azért, amit a nemzet saját magának ad meg?
V a g y talán egy uj — jóvátételi számlát nyitrak s amikor jóvá akarják tenni azt, amit a
nyili szavazás rontott a nemzeten, m é g
n e m z e t t ő l kérnek érte fizetést?
N e m tudjuk: milyen alkotmányos felfogás,
milyen közjogi érzék degradálja a titkos választójog megszerzését. Voltak idők, amikor
a nemzet szembenállott dinasztiájával s amikor a nemzetnek ki kellett harcolnia a politika fegyvereivel, vagy magára vett terhekkel meg kellett szereznie azokat a nemzeti
vívmányokat, melyeknek
megvalósulásának
útjába dinasztikus érdekek, vagy inkább: dinasztikus aggodalmak állottak. Akkor a nemzet és a dinasztia mérkőztek meg a jogok terjedelmében s a nemzeti vívmányok adagolásában. De most? Hol az a pénztár, ahol a
nemzet a maga fizetését leróhatja s hogyan,
kinek a javára akarják gyümölcsöztetni a
nemzet áhal szolgáltatott fizetést?
Ámulatunk azonban csak addig tart, amig tovább nem olvassuk a választójogi vitát s a tervezetet, amit megvitattak. A nemzetet, mondja a javaslat indokolása, ugy megrontotta
a nyilt szavazás, hogy most a titkos szavazás
mellett biztosítékokra van szükség. Kinek van
szüksége ezekre a biztosítékokra? A nemzetnek, amit, szerintük is, megrontott a nyilt
szavazás? Ezzel a rontással szemben csak
e g y o r v o s s á g van: a t i t k o s s z a v a z á s . S a beteg most éppen betegségére való
tekintettel nem kaphatja meg az orvosságot?
A beteg azért nem gyógyulhat meg, mert
nem egészséges? A b e t e g e t
félteni
k e z d i k a z o r v o s s á g t ó l ? N e m a betegségtől féltik a beteget, hanem a patikától. A z orvos csak bizonyos garanciák mellett közeledhetik a beteghez s ennek a jó,
kitűnő, családias, atyafiságos,
megbízható,
nemzedékről nemzedékre átszállt betegségnek meggyógyitásáhez csak akkor
foghat
hozzá, ha előbb megfelel a biztosítékoknak.
N e m hisszük, hogy a modern terápiának is
ilyen megfontolásai vannak, ellenben tudjuk
jól, hogy vannak lelkiismeretlen hozzátartozók, akik hasznot húznak a családfő betegségéből. A m i g a családfő beteg, mások intézkedhetnek nevében, mások parancsolhatnak
az ősi javak felett, kisebb az ellenőrzés s a
gazdanélküli gazdaságból még a szél is könynyebben hordja szét a kalászokat.
,A végkép kompromittált jelenlegi ajánlási
rendszert m á s , t i s z t e s s é g e s
módszernek kell felváltani" — mondja a javaslat s
azt ajánlja, hogy a jelöltek lajstroma akkor
legyen érvényes, ha l e g a l á b b t i z t ö r v é n y h a t ó s á g i k e r ü l e t b e n legalább
ezer-ezer választó ajánlotta. A „más tisztességes módszer" annyiban tér el a „végkép
kompromittált jelenlegi" módszertől, hogy —
m é g k e v é s b é t i s z t e s s é g e s . Ha Dél-
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jebb. Mintha nem tudnák azt, h o g y a válasz*
tójog problémáját nem oldják m e g addigi
amig l e s z t á r s a d a l m i o s z t á l y , a m i *
nek k i r e k e s z t é s é b e n
egyetérten e k. A nemzetnek ez a súlyos problémája
minden helytelen megoldással
súlyosabbá
válik, a választójogi kérdéséhez sokkal jobb
hozzá sem nyúlni, mint újra „reinorm"-ot alkotni ugy, hogy még az alkotás befejezése
előtt kezdődjön újra a harc a — t i s z t e s s é g e s e b b választójog érdekében. V é g r e
ugy kellene ezt a kérdést elintézni, hogy egyszer már megnyugvás következzen utána s
ha már fizetni kell, legalább mindenki, aki
fizet, jusson több előnyhöz, mint amennyit a
végkép kompromittált mai rendszer is megad neki. A z ellentéteknek és harcoknak matériája közül legalább a választójog kérdését
emeljük ki s társadalmi osztályoknak kitudásával ne szítsunk ellentéteket a nemzeti egyséé jelszavának uralma alatt. A háború befejezése után tizenhat évre ne vesztegeljünk
ott, ahol a háború élőit tizenhat évvel vívtunk meddő, csak magunkat rongáló harcunkat.

Megkezdődött
a százezrek sztráfkfa
Amerika lázas izgalommal várja a harc tejleményeil
London, szeptember 1.
Az összes közvetítő
kísérletek meghiúsulása következtében megkezdődött az Egyesült-Államok
történelmében
legnagyobb szövőipari sztrájkja.
A gyapjú-,
selyem- és müselyemipar munkásai utasítást
kaptak, hogy csatlakozzanak a gyapotmunkások sztrájkjához.
A szakszervezetek számítása szerint 725 ezer
munkás szünteti meg a munkát és más nagyobb

immkáscsoportok is rövidesen követni f o g j á k
példájukat ugy, hogy másfélmillió munkás fog
sztrájkolni. A hatóságok mindenütt csapatokat
vonnak össze és óriási könnyeztető gáaskészJetet
halmozták össze,
A gyárosok
sztrájktörőket toboroznak és
hangoztatják, hogy a jövöhéten csak azért is
folytatják a munkát- Egész Amerika lázas rágalommal várja a nagy sztrájk kimenetelét.

SSz ellenzéki pártok választójogi szövetsége
a jogfosztó javaslat ellen
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A titkos választójog körül megindult háború során
megállapítható, hogy a nyilvánosság
szinte
páratlan egyértelműséggel foglalt állást a kisgazdapárt jogfoszitó választójogi
javaslatával
szemben.
A Isgutóbbi napokban élénk tanácskozások
folytak a különböző ellenzéki pártok tagjai között. Ezeknek a megbeszéléseknek az a céljuk,
hogy a fenyegető veszedelemmel szemben egyesítsék az ellenzéki pártokat.
Minden remény

megvan arra, hogy a kereszténypárttól a szociáldemokrata pártig, beleszámítva a pártonkivülieket és a polgári ellenzéki kisebb pártokat
Is, sikerül
létrehozni a választójogi
blokkot.
amely egyöntetűen fogja
felvenni a harcot a
jogfosztó választójogi javaslattal szemben- Az
ellenzék már most szükségét látja annak, hogy
felkészüljön és maga készítsen olyan javaslatot, amely a nép széles rétegeire fog támaszkodni-

Mástéléves fosság után
szabadonengedték a „vériőőrizetesekei"
Berlin, szeptember r. Göring miniszterelnök
Hitler rendelete ¿-t elmében befejezte a védöőrizetes ügyének felülvizsgálását• Göring rendeletére 742 védúőrizctes foglyot, a Poroszországban fogva tartott védőőrizetesek
több.

mint felét szabadlábra helyezték- A jövőben
haladéktalanul biróeág elé áflitják mindazokat,
akik összeütközésbe kerülnek a törvénnyel. Az
elbocsátott
védőőrizetesek között van Reuter
volt mazdoburgi. főipolgármester.
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élők sorában- Ugy érzem, nyugodt lelkiismerettel végezhetem az élertet, — nem tartozom senkinek, seip az országnak, sem a városnak, sem
családomnak- Nyugodtan fejezhetem be az életet és ez a legnagyobb siker, amit ember elérhetNem volt éjszaka, hogy ne álmodtam volna
Szegedről — fejezite be nagyhatású felszólalását — ós itt is szeretném majd befejezni életemet.
Szabó tanárt beszédie után sokáig ünnepelték a megjelentek, majd Frank' Antal köszön-

Mielőtt

1934 szeptember 2:
tötte a felsővárosiak tnevében, akiit mindig
büszkék lesznek, hogy Szabó László a szegedi
Felsővárosból indult el.
A felszólalók sorát dr. Pap Róbert zárta be,
aiki beszédében kiemelte Szabó László emciklopedista tudását, amit fejedelmi bőkezűségre!
szór szét a nép között. Szabó László a tudományt mindenki számára elérhetővé és megérthetővé teszi. Erre a rendkívüli értékes munkára
még sokáig szüksége van a magyar nyilvánosságnak-

cipőszükségletét

saját érdekében nézze meg áras kirakataimat és meggyőződik,
m i n ő s é g « cipőket meglepő oicsá á r o ^ s j t o m . M
5-50-től,

Zsurkó János,
CyógvMerldrltaii

Haoőaió.

Dr. Tápay-Szabó László
ünneplése
(A Délmagyarorszdg
munkatársától.) Abból
az alkalomból, hogy dr. Tápay-Szabó Lászlót,
a kiváló publicistát a szegedi egyetem tanárát
a kormányzó kormányfőtanácsossá nevezte ki,
szegedi hívei szombaton este a Tisza kertiében
bankettet rendeztek tiszteletére- A megjelentek
melegen ünnepeljék a kitüntetett újságíró-tanártakinek egész értékes munkássága mindenkor a
köz érdekét és a haladást szolgálta. Dr. TápaySzabó László szegedi barátai nevében az első
köszöntőt dr. Szivessy Lehel mondotta, aki beszédében visszatekintett arra az időre, amikor
Szabó tanár elindult pályáján és munkásságával páratlan népszerűségre tett szert- Csak most
tudjuk, hogy mit jelentett az elmúlt 60 év korszaka — mondotta — és azóta hová sülyedt a
nemzet- Egy nagy korszak igazil kartársa Szabó László, aki gazdag tudását és tapasztalatait lelki derűvel és fényes bölcsességgel ontja
szét cikkeiben- Az ő véleménye a jó, az igazi
szegedi polgár véleménye. Felköszöntőjét azzal
fejezite be, hogy Szeged az a város, ahová
Szabó Lászlónak mindig vissza kell térnie.
Lelkes tapssal köszöntötték Szabó tanárt,
amikor hosszabb felszólalásban
válaszolt az
üdvözlésre.
— A kitüntetést a kormányzó adományozta
— ¡mondotta — ós a nyilvánosság hagyta jóvá.
Mindig nehéz szivvel jövök Szegedre vissza és
sokkal többször szeretnék idejönni. Az utolsó
nyolc év alatt Szigethy Vilmos támogatásával
Szeged történetének megírásán is dolgoztam,
— ennek a munkának gyümölcsei csak akkor
fognak megérni,
amikor már nem leszek az

A JULCSA
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fedezné.

hogy az elsőrendű
férfi
8'50-tŐI.

Kossuth Laios sugárul 6. szám. Telefon 17—72.

Döntöttek
kecskemét—szegedi útépítés
vállal&tbeadásáról
KisíeSeklől Szegedig kiskővel kérik burkoltain! az utat
a kövezőmunkások
(A Délmagyarország munkatársától-) A kecskemét—szegedi útépítésre hirdetett pályázat —
mint megírta a Délmagyarország — augusztus
14-én lejárt. Két hét óta tartott a kereskedelmi minisztériumban a több, mint
300 ajánlat
átszámítása é s összehasonlításaSzombatra
végül elkészültek a munkával és értesülésünk
szerint az illetékesek a munka kiadására vonatkozó előterjesztést is megtették. A döntés
azonban csak akkor válik ismeretessé, ha a
kereskedelmi miniszter is hozzájárul ahhoz. Erre előreláthatólag
a hét folyamán sor kerül,
mert szeptember végén hozzá kell kezáeni az
útépítési munkaiatokhoz.
A 74 kilométeres útszakasz épitése megmozgatta országszerte a kövezőmunkásokat is. Az
építőmunkások szövetségének kövezőszakosztálya kérvénnyel farduk a kereskedelemügyi
miniszterhez, hogy a kecskemét—szegedi ut
mesterséges aszfaltburkolattal tervezett részét
kisköburkolattal készíttessék- A kövezőmunkások ezrei — köztük száznál több szegedi kövező — kéri ezt, hogy az évek óta tartó munkanélküliség után némi keresethez juthassanakFelterjesztésükben többek között az alábbiakat
mondják:
— Az összes tőkebefektetés 34 és félkilométer
kiskőbuTkolatná! 500-000 pengő, amely összeg
azonban többszörösen megtérül a burkolati

férjhez megy, hiszen nagyon szép, szőke lány
•olt, akin hamar megakadhat a legény-szem.
Valahányszor az édesanyja beállított Julcsához
— SZEGEDI EMLEKEIMBÖL —
és a konyhában négyszemközti megbeszélést tarIrta FARKAS ANTAL
tottak, mindanyiszor borús sejtelmek ülték meg
a mi lelkeinket:
Ha a fejemet leütik, akkor se tudnám megmon— Meglásd az édesanyja hazacsalja Julcsát.
dani, honnan és hogyan került hozzánk Julcsa
— Esetleg kerített neki jobb helyet
lt^ányzó. Nem merném állítani, hogy a tanyáról és
— Jobbat?
a cselédpiacról: nem vagyok biztos benne, de
— Már ugy értem, ahol többet fizetnek.
ilyenformán lehet. Elég az hozzá, hogy jobb, hűbb
Kávéztattuk, kényeztettük a jó asszonyt.
é= szorgalmasabb háztartási munkaerővel egyet— Még egy findzsával, kedves néni!
lenegy családi körömön belül sem dicsekedhettem.
— De tegyen bele cukrot is, ha édesebben szeMíg arról is beszámolt a gazdasszonyának, hogy
távollétében mikor és milyen állapotban tértem reti.
— Aztán ne siessen haza, kedves néni. Valami
nyugovóra. A magam erejéből képtelen lettem
tízórai is csak kerül.
•volna pontos önvallomásokra, de azt hiszem, hogy
— Olyasvalami, amire majd jólesik egy pohár
Julcsa naplót vezetett, hogy tévedésmentesen számolhasson be cselekedeteimről. Annyi bizonyos, bor. Julcsa nagyon derék leányzó. Vissza se adjuk többé.
hogy az asszonyát jobban szerette, mint azt az
Mosolygott a jó asszony, de nem szólt semmit.
urat, akinek sokszor hiába főzték meg a vacsorát
Egyszer nagyon sokáig sugdolódzott Julcsával
és hiába vetették meg az ágvnt: n hirlapirás láés s<íkúig ült a Galamb-uccai kvártély konyhájázas munkájában elfelejtett Idejében hazamenni és
ban. Ugyan mit akarhat? Már a tízórain is tul
lefeküdni.
(Jól tetted, Julcsa, hogy legalább te olyan hűsé- volt, de nem mozdult. Végre kibökte.
ges és lelkiismeretes voltál: asszonyod, akit ép— Hát mán ne lessen haragudni, mégis csak
pen a múlt héten lettünk örökös pihenőre a ráugy van a dolog, mondok, hogy rossz néven se vökosi temető homokjába, megdicsér érte az Úrisgyék, én hazaviszöm a Julcsát.
ten előtt is. Én majd tarthatom a hátamal.)
-- Azt már csak ne tegye, jó asszony.
— Szögény lJ::iy mire várjon? Jobb lőssz, ha
Mondom, Julcsa a mi szerény háztartásunk megmost férjhő mögy.
becsülhetetlen kincse lett. Amikor mások panaszkodtak, hogy igy-ugy, mennyi baj van Zsuzsival,
— Az már más. Kérője akadt?
Pannival: a mi szánk dicséretre, dicsekvésre nyí—, Ha nem is módos, de elég dógos.
lott a Julcsa személyével kapcsolatban. Mindig
— Hát hozzáinégy, Julcsa?
attól féltünk, hogy egyszer itthágy bennünket:
Julcsa leányzó egy szót se szólt. A kötényét babhazamegy. Mondjuk, hogy legrosszabb esetben
rálta. meg a papucsa orrát nézte. Vörös volt. mint

anyagok nagy fuvarköltségében, az aszfaltburkolattal szemben fennálló mimkabértöbbletbea
és a fentartási költségekben mutatkozó nagy
megtakarításban. A kőburkolat építése nagyban
enyhíti a kövezőmunkások
évek; óta tartó
munkanélküliségét
A kövezoszaknumkások körében remaülk,
hogy a pályázatok elbírálásánál
figyelembe
vették érvelésüket és a kecskemét—szegedi ut
Kistelektől Szegedig terjedő szakaszét kiskővel
fogiák burkoltatní.

Az

A Meteorológiai intézet jelenti este 16 órakor. Időjóslat: Élénk szél, sok helyen ujabb
esők és zovatarok. A hőmérséklet nem változik.

lörl arany, ezüst, zaioftteaiibeválfás! Oro, fHs/erlavllások
sorsán, ponfosan, olcsón TÓTH
órásnál. flaflCss résziéire. ABC
Htalvánaon e l ő l e « » wéiKOl.
Olcsóbb a cukornai

1 kg. virág méz 80 fillér
N A G Y ALBERT

V a I é r I a -1 é r, Paprikapiac

a rák.
— Hát akkor mához két hétre jöjjön be Julcsáért, Jó asszony.
Mit csináljunk? Senki szerencséjét meg nem
ronthatjuk. Majd keresünk másikat, ha találunk.
A következő vasárnap délután nagy darab legény botlott be a konyhába.
— A Julcsáho gyüttem vóna.
— Üljön le, öcsém. Rögtön jön a Julcsa, » a g a
is odavalósi, ugy-e, ahová Julcsa?
Igent vágott a fejével, letelepedett, a kalapját
forgatta. Julcsát kiküldtem a szobából, ahol képes
lapokat nézegetett hogy ereggy ki lányom, itt a
vőlegényed.
Nagyot nézett a lány, kiment Nem zavartuk
őket, hadd beszélgessenek. Nem sokáig beszélgettek: eloldalgott a nagy darab legény. Julcsa pityogolt a konyhában.
— Ez volt a vőlegényed? Elég nagy szál gyerek.
Nem szólt rá semmit Még a vacsora sem kellett neki.
— Hm... Ez igy ncra lesz jó. Ennek a lánynak
már nem ízlik a szolgálat. Eresszed haza előbb.
Majd csak kapunk valakit. Esetleg a ráérő atyafiak közül hívunk magunkhoz egyetJulcsa hazament a kendőbe bugyolált cókmófckal. Egy hét múlva beállított ugyanugy.
— Teccöttek már fogadni valakit?
— Még nem. Levelet várunk.
— Én mögint helyreállnék.
— Hát akkor állj.
Naptólégett arccal, feltört tenyérrel állt helyre.
Bizonyosan nem tetszett neki a vőlegény: nagyolta. Közben aztán kukoricát kellett kapálni, ha
már otthon volt. Napszámost nem fogadhattak.
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Lesz-e tisztviselő-választás
a szeptemberi közgyűlésen
(A Délmagyarország munkatársától.) A városházán egyre izgatottabban várják a belügyminiszter döntését a juniusi közgyűlésen megszervezett uj állások ügyében. A helyzet ugyanis az. hogy a belügyminiszter
jóváhagyása
nélkül sem ezeket az újonnan megszervezett
állásokat — egv tanácsnoki és egy első osztályú aljegyzői állást szervezett a közgyűlés —
nem lehet betölteni, de a belügyminiszter előzetes engedélye nélkül nem töltheti be a kczgyü
lés a státusz keretében megüresedett állásokat
seim. A törvény kimondja, hogy legalább tizenöt napos határidővel kell kiírni a tisztviselői állásokra a pályázatokat ős a pályázati határidő
lejárta, valamint a választó közgyűlés napja
között legalább nyolc napnak kell elteim. Ab
ban az esetben tehát, ha legkésőbb szerdáig
nem érkezik meg a belügyminiszteri jóváhagyás, a szeptemberi közgyűlésen nem tarthat-

ják meg a választástDr. Pálfy József polgármester szombaton délelőtt telefonon felhívta a belügyminisztériumot
és érdeklődött a jóváhagyás iránt. Azt a
választ kapta, hogy az iratokat a minisztérium
átküldötte a pénzügyminisztériumba, ahonnan
azok még neon érkeztek vissza. ígéretet kapott
a polgármester, hogy a belügyből megsürgetik
az iratok visszaküldését és ha
lehetséges, a
jövő hét
legelején a belügyminiszter elé terjesztik a javaslatot.
A polgármester érdeklődött a belügyminisztériumban a Mais-téri határozat jóváhagyása
iránt is és megtudta, hogy a közgyűlési határozat a pénzügyminiszter
és a kereskedelmi
miniszter kedvező véleményével hétfőn kerül
a miniszter elé. Minden valószínűség szerint a
miniszter hétfőn aláírja jóváhagyó rendeletét.

A szegedi színház áldozatai
nincsenek arányban Vásárhely
érdeklődésével"
Pálfy polgármester vásárhe'y; íapaszfalaíairól és az uj szezon
megszervezéséről
(A Délmagyarország munkatársától.)
Szikduláson szerzett impresszióiról a következőket
lai Jenő társulata pénteken mutatta be Hód-mondotta:
mezővásárhelyen Kálmán Imre operettjét, az
— Személyesen győződtem meg Vásárhelyen
Ördöglovast. Ebből az alkalomból meghivta a
arról, hogy a vásárhelyi közönség káprázatovásárhelyi premierre dr. Pálfy lózsef polgársan nem pártfogolja a színházat• Nagyon bánt,
mestert és a szegedi szdnügyi bizottság több
hogy arjnakidején én magam voltam az. aki a
tagját, akik autón mentek át a szomszéd vávásárhelyi íiyári állomás vállalását tanácsolrosba. Dr. Pálfy lózsef polgármester a kirántam Sziklai igazgatónak- Az volt és bizony ma
is az a véleményem, hogy Szegednek ápolnia
Ut.LLAUOSi
O J
kell a kulturális kapcsolatokat, amelyek öszIA, v a s á r n a p
IJíol|áia
szekapcsolják ezt a két szomszéd várost és még
áldozatok árán is meg kell tartania a szegedi
színháznak nyári
állomásként a vásárhelyi
EGGER1H Mi4.UTA.-Val.
Előadánoh 8, 5, 7, 9 óra
színkört- Most azonban meggyőződtem
róla.
íctfő
FELÚJÍTÁS
Hétfő
hogy azok az áldozatok, amelyekkel ennek a
nyári állomásnak a megtartása jár. egyáltalában nincsenek arányban a kéráés jelentőségével
H. G. Wels fantasztikus regénye
és feleslegesen sok terhet hárítanak a szegedi
színházra. Meggyőződtem arról is, hogy a jöDráma. — John Boles főszereplésével
vőben csakis akkor mehet át a nyári hónapok
É öa.lúHok k e z d e . e " és 9 óra
alatt Hódmezővásárhelyre a szegedi társulat,
ha Vásárhely lényegesen kisebb
társulattal
elégszik meg
Jól van ez igy no. Julcsa megint a mienk volt.
— A hibát abban látom hogy a vásárhelyi
Péter Pál felé újra beállított a jó asszony. Ugy
hatóságok nem járnak elő jó péláával a szinház
óóltájban kirukkolt:
'.
pártolásában.
Az Ördöglovas elég nevezetes
Szögény lány ne válogasson. Azt böcsüjje mög,
darab, mindenütt átütő nagy sikerrel adták elő.
aKi akad.
A péntek esti premier nézőteréről mégis hiá— Már megint akadt?
nyoztak Vásárhely vezető urai, áe a közönség
— Hál'isten, mögént.
sem töltötte
meg a szinházat- Pedig az elő— No. Julcsa lányom, ne válogassál.
adás kifogástalan volt- Ez a szomorú
helyzet
Rákövetkező vasárnap ujabb legény botlott be
készteti arra a színigazgatót, h'ogy a tervezettkonyha küszöbön: felényi, mint a másik volt Julnél korábban befejezze a vásárhelyi szezont.
csa szórakozott vele, sirt egyet, aztán útjára enValószínűleg szeptember 25-én nyit a szinház
gedtük pár nap múlva a zöld kendőbe pakolt keSzegeden a „Hunyadi László" cimü operával.
lengyével.
V*\A
— Sok szerencsét, Julcsa!
— Ugy érzem, hogy elsőrendű kötelessége a
Két hétig magunk voltunk: se uj lány, se régi
város hatóságának a szezon sikerének biztosírokon, mert éllünk a gyanúval. Vissza is jött Jultása. Hz a meggondolás vezetett akkor, amikor
csa a batyuval. Alkalmasint az uj vőlegényt kihozzájárultam és javaslatomra hozzájárult a
csinylette és bánatában az aratásnál kellett segípénzügyi bizottság is bizonyos uj beszerzések
tenie. Lesült, leromlott, őszig nem is keriilt vőlehez- Megvásároltuk a Király szinház gyönyögény. Julcsa nagyon boldog volt: nekitelt, megrű csillárját. amely pótolni fogja a már évekkel
szépült. Legény-követet nem küldtek érte.
ezelőtt közbiztonsági okok miatt leszerelt régi
Megint csak beállít a ióasszony nev szüretcsillárt. Hozzájárult a pénzügyi bizottság a
•íájban.
Király színház brokátfüggönyének
megvásár— Mi baj, néném?
lásához is. De megujul a szinház külseje is. már
Sokára nyögte ki, hogy Julcsát megint szerenmeg is kezdték az épület külső tatarozását.
cse érte: valami özvegy ember akarja bekötni a
— Ugy látom — folytatta eztán a poleirmesfejét. Julcsa kifakadt.
ter —, hogy az idén jó szezonra lehet kilátás
— Nem mögvök. édös. nem mögyök! Inkább a
Sziklai értékes uj tagokat szerződtetett, vanxrérömbü fognggvannk napszámost a szántásban.
nak szerencsére jó uj darabok is. Segítségére
Kifizetőm, bizisten kifizetőm!
kívánok lenni a színháznak a szezon meeszerUgy is lett.
vezésében is. Fel fogom kérni a nagyobb közJulcsának egyszerre elmaradtak a vfilefénvei
hivatalokat és közhatóságokat- hogy
tánogas
Nem fi hnsvott ott minket. Sajnos, mi lettünk hűtsák a szinházat. mert nagy kulturális jelentőlenek hozzá: mi hagytuk ott, most már mindöröksége van annak, hogy
Szegeáen ne induljon
re. Amen!
hanyatlásnak a színi kuliura.
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Deutsch Albert
K a p h a t ó

elektrotechnikai

Kárász
Bemutatás

Egy asszony nem felejt

ucca

i s .

vállalatánál

7. szám.

vételbényszer

nélkül

Részletre is kapható
és díjtalanul bemutatja

Kelemen Marion
Kelemen ucca 11.

Szivek melódiafa

Láthatatlan ember

r é s z l e t r e

Főpostával szemben.

OR,ON
rádiók

Kapható

Klein és Társa Makó

részletre i s

é s riiitalanul bemutatja

Markovics
T i s z a

L a

o s

Szilárd
cég

körút
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Egy tudapesta táncosnő
deliriumos állapotban

levetette magát
a harmadik emeletről
Halálra zúzta manót
Buáapest szeptember 1. Kovács Lili 22 éves
budapesti táncosnő,
akit az artistavilágban
Széchenyi Lili néven ismertek, szombaton délelőtt leugrott a József-körat
10. szántu ház
harmadik emeletéről és eszméletlenül terült el
a kövezeten
A mentők a Rókus-kórházba
vitték, ahol férje, dr- Dobay Ernő műtétet hajtott rajta végre, de halálrazuzott feleségén már
neim tudott segíteni; az operáció után félórával
meghalt.
A táncosnőnek végzetes alkoholszenvedélye
volt. Ittasan sokszor botrányos jeleneteket rendezett, emiatt sok kellemetlensége volt. Két
héttel ezelőtt lett dr. Dobay felesége. A szerencsétlen asszony a jelek szerint deliriumos
állapotban követte el az öngyilkosságot Ezt
látszik bizonyítani, hogy szombat reggel 5
óráig az egvik kávéházban konyakozott — a
soffőriével-
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Bolgár gvermekek
bucsuia Szegedtől
(A Délmagyarország munkatársától.)
Meseirta a Délmag.var ország, hogy augusztus eleién negyven Bulgáriában élő magyar gyerek
éri- . z e t t Szegedre négyhetes nyaralásra. A
bolgár gyermekek számára Bárányi
Tiborné
és Kiss Károly tanfelügyelő szervezte meg a
magyarországi nyaralás lehetőségét. A négy
hét most jár le- a Bulgáriába szakadt kis mag y a r o k szombaton búcsúztak el vendéglátóiktólSzombaton délelőtt 10 órakor gyülekeztek a
belvárosi fiúiskolában, ahonnan Kiss Károly
tanfelügyelő vezetésével a városházára vonultak
és megjelentek dr- Pá?fy József polgármesternél, hogy megköszönjék a szegediek vendégszeretet- Kiss Károly tanfelügyelő mondott a
bolgár gyermekek nevében beszédet és abban
kiemelte a nyaraltatási akció jelentőségét. A
polgármester nagy szeretettel búcsúzott el a
kis vendégektől, akik elénekelték a magyar
Hiszekegyet, a magyar ós a bolgár himnuszt.
Kis emlékcsomagokat osztott ki ezután köztük
a polgármester, a csomagban Szegedet ismer
tető prospektuson kívül volt paprika, tarhonya
Is.
Délben Glattlcláer Gyula püspök vendégelte
meg a gyerekeket az ujszegedi tanítóképzőben,
este pedig a Katolikus Nővédőben
Bárányi
Tiborné nevében látta őket vendégül vacsorára.
A vacsorán részt vett Jankovné. a ruszcsuki
magyar konzul felesége, aki elkísérte a boügár gyerekeket Szegedre, Kiss Károly tanfelügyelő és Nagy József, a szófiai Julián-iskola
tanítója.
,
A vacsora után dr- Csikós Nagy Józsefné
mondott beszédet és arra kérte a kis vendégebet, hogy mindig szeretettel gondoljanak Magyarországra és ápoljak a magyarbolgár kapcsolatokat- Kiss Károly BaTanyi Tiborné áldoz a t k é s z s é g é r t emlékezett meg, a főispánné
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Magyarfestésü.
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deszkaanyasot B a c h n á l

vegyen. P á r i s i

agilitása teremtett lehetőséget a bolgár gyerekek meghívására. Végül kiosztották a gyerekek
között az emléktárgyakat. A főispánné a fiukat
a fogadalmi templom képével díszített pénztárcákkal, a leányokat szegedi tükrökkel aján-
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FEKETESAS UCCA 21. SZ.

Zálogjegyét, brilliáns és arany

Ha a feie tetejére Is áll,

BBS»" szappanná!
f o b b a t nem

talál.

Havi bevásárlásait
ORA
fekszer|
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vas. Á M Küsheresh. Halai

35-

dékozta meg.
A bulgáriai magyar gyerekek vasárnap kivonulnak Pusztaszerre, ahol részt vesznek aa
Arpád-ünnepélyen és innen indulnak Budapesten keresztül vissza Bulgáriába.
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Vasárnap nyílik meg
a mezőgazdasági kiállítás

(A Délmagyarország munkatársától.) A Szegedi Gazdasági Egyesület ma megnyíló mezőgazdasági kiállításának szombat délután tartották meg a sajtóbeimutatóját. A kiállítás az
ipairostanonciskola épületét *eljesen lefoglalja.
A szegedi homok dicsőségét és a szegedi mezőgazdaság fejlettségét mutatják a kilogramos
sulyu burgonyák, a csodálatos szépségű őszibarackok, a hegyi borokkal vetekedő homoki
borok, óriási nagyságú dinnyék, korai és késői
tengeri stb- Nagyszerűen egészíti ki a kiállítást
a paprika, tarhonya, tejtermékek, a népies háziipar szőnyegek és egyéb munkák kiállítása.
Vonzó és gazdag anyagú a gépkiállítás, valamint a méhészeti egyesület kiállítása is- Nagy
népszerűségnek fog örvendeni bizonyára a szentmiiiálytelekiek kiállítása és az alsóvárosi, vamutatom be önnek i* a legújabb őszi férfi cipő
lamint a kiskundorozsmai elemi iskolák nökülönlegességeket Győződjön meg ön is, hogy a
vendékei által kiállított
tárgyak. Kiállította
győztes búzatábláját a bánkuti főhercegi uradalom is. Nagy érdeklődésre tarthat számot a
baromfi- és házinyulkiállitástormáia, tartóssága, k áll'íása
A kiállításra szombat este Szegedre érkezett
telette állanak minden más gyártmánynak. —
a földnnivelésügyi miniszter képviseletében drAraim versenyképesek. Cipőim nem csak mérZombory Bertalan miniszteri osztálytanácsos,
tek után, hanem készen is kaphatók. Üzem:
a kereskedelmi miniszter képviseletében dr.
Árkossy Gyula miniszteri tanácsos, A Duna—
Tiszaköza Mezőgazdasági Kamaráit dr. Vaja
Béla h. igazgató képviseli.
ékszerét mielőtt eladná, kinálja fel GASPAR-ötA kiállítást vasárnap áélelött 10 órakor vitéz
vös-, arany- ezüstmüvesnél. Városi Zálogházzal
Purgly Emil
ny. föhlmivelésügyi
miniszter
szemben, Oroszlán-ucca 5., óra- és ékszerjavitás
nyitja meg
olcsón. TEGYEN KÍSÉRLETET! ÉRDEMES!
A bírálóbizottság szombat délután osztotta
ki a dijait- A díjnyertesek névsora a következő:
A kalászos és kapásnövényeknél I- dijjal tüntette ki Hamza Györgyöt, a csanádi püspöki
a mosáshoz
uradalmat, Hebők Ádámot, Bódi Antal ószentiváni lakost, Masa Miklóst, Szécsi Istvánt, Néff"
meth Józsefet, a
röszkei gazdasági iskolát,
Zádori Nándort, a szentmihályteleki gazdasági
Kéazltfije
népkört, Gardi Imrét, Börcsök Inirét. v- Zsiday
VIGH FERENC szappanfőző^. 1 .^! 33
Imrét. II. dijjal tüntette ki a bírálóbizottság viExt
k4r|e
minden
üzletbe.
téz Szendrey Lászlót, vitéz Székessy Jánost,
vitéz Antal Andort. Algyői vitézi népiskolát,
Pálfy Ferencet- dr. Hunyadi Vas Gergelyt, Almási Ferencet, Horváth Ádámot, Hajdú Józselegelőnyösebben HEGEDŰS NÁNDOR liszt-, tüfet, Bozóki Antalt,
Kószó Jánost. Horváth
szer- és terményüzletében eszközölheti Ti*za LaIstvánt és Varga Pált
jos-körnt 51. A íegklsebb rendelést is házhoz szálA mézkiállitáson első díjjal tüntették ki a sz>elitom. Pontos és figyelmes kiszolgálás.
82
gedvidáki Méhész Egyesületet.
Első dijat
nyertek még Kószó János. Kónya Illés- II. diíftVITÖSOKjólólcsónl jat a Szegedvidéki Méhész Egyesület mézcsar¡¿ff5« ^
IC .u J
noka, Szűcs Mihály és Tóth PéterAz állattenyésztési
osztályban első dijait
ARflHX EZÜST BEVÁLTÁS | nyertek: Majsai József Szécsi István, Hajdú
Ferenc, Richter István- Második dijat nyertek'Majsai Mária, Majsai József, Majsai Józsefné.
Botos Aladámé. Szécsi István és Richter Jolán.
A kacsa- és libakiállitók közül első dijat nyeruzieiei aineiyezie iv a r o 1 y i ucca 4. szám aia.
tek: Kószó Imre- Botos Aladárné, a FelsőközMindennemű háztartási cikkben, késekben,
ponti ö . g. népiskola. Horváth Mihály Somogyi"
szerszámokban nagy választék. — Olcsó árak 1
teleo és Krach hisz Ferenc Kecskés-teleo-
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A borkiállításra igen szép kollekcióval v o nultak fel, köztük első dijat nyert: Fodor Jenő, Dobó Imre és Bódi AntalA kiállítás egyik legértékesebb részét képezi
Róna Miklós Alföldi Gépkereskedelmi Vállár
latának (Szeged, Feketesas-ucca 22) mezőgardasági gépekből és azok felszereléseiből álló
külön kiállítása. A vállalat a legjobb nevű hazai és külföldi gépgyárak gyártmányait mutatja be mintadarabokban, melyek közül külön
említésre érdemes az Állami Gépgyár, a Kűhne
Mezőgazdasági Gépgyár és az Alfa Separator
Gyár. Nagy érdeklődés mutatkozik a Ford-alkatrészek, a ,,Riv.' olasz gyártmányú golyóscsapágyak, valamint a Klinger gyár változatos műszaki cikkei iránt.

Vasutasok műkedvelő előadása. A szegedi vasutasok műkedvelői köre szépen sikerült előadást
rendezett szombaton este a színházban. Előadásra került N y á r y Andor aktuális színmüve, a
„Harangok" amely bővelkedett lelkesítő momentumokban és sok alkalmat adott zenélésre, dalolásra, könyre, kacagásra és tapsokra. A vasutasok
lövészcsapatából alakult „színészgárda" várakozáson felül jól játszott Otthonosan, mértéktartóan
és Ízlésesen mozogtak a deszkákon, csinosan énekellek. Különösen közvetlen és kedve» volt E l e k
Anci és K l e k n e r Péter
Kész hősszerelmes.
S a j t o s Mancika nagy szerepében kitűnően állta
meg helyét. B a l a t o n i János, a darab rendezője
és egyik főszereplője, intelligensen, a szöveg és a
darab helyes pointirozásával elevenített meg egy
tanitót. T ó t h Marika csupa elevenség és vidámság, M á g József karakterisztikus volt D ó c z 1
László jól játszott, úgyszintén C s e n d e s Ferenc,
D ó n z y János is segítettek ügyes alakításukkal
a sikerben N a g y András. P u s k á s Traján,
K á l l a i Gyula, J e n e i Kálmán, S z á v a i Ist-<
ván. S z a t m á r i István, T ó t h József, K i s g u ^
e z i Mihály, C s i l l a g Bözsike. A tetvonásköz&i
ket a vasutasok filharmonikus társasága jól képzett zeneszámai töltötték ki. A szinház szépen
megtelt érdeklődőkkel. A sikerült előadást vasárnap megismétli a műkedvelő társaság.

Kiváló
minőségű, magas zsirtarta'mu, hygenikusan
kezelt

házhoz szállitva
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A „Corriere délia Sera"
I
9 Tragédia
dómtéri előadásáról i

ISKOLA

¡ G A R A N T Á L T

Az ember tragédiája dómtéri előadása alkalmával Szegeden járt több
olasz újságíróval R e n a t o S i m o n i ,
a kiváló olasz iró, a Corriere della Sera művészeti rovatának szerkesztője.
Renato Simoni elragadtatással szemlélte a nagyszabású szabadtéri előadást és már akkor kijelentette, hogy
a szegedi'játék életének egyik legszebb
élménye. A kiváló olasz iró most viszszatérve Milánóba, nagy cikkben számol be a szegedi előadásról, — a cikket az olasz világlap négy hasábos
cimmel — „Az ember tragédiája Szegeden" — feltűnő elhelyezéssel közölte augusztus 25-i számában Renato Simoni a következőket irja Madách drámai költeményének költői értékéről
és a szegedi előadásról;
l-ierrtszlávia és Románia közé beszorítva és
ezen kegyetlen határoktól agyonnyomva érzi
és szenvedi át a megcsonkitá; minden kínját a
szőke Tisza partján elterülő szén Szeged városa, mely tele van levegővel, világos rendezett
uccákkal. Itt adták elő Madách Imre Az ember
tragédiája cimii müvét, amely ugy kezdődik,
mint egy összeszorított torokból kitörő kiáltás,
hogy átcsapjon erőt és bátorságot sugárzó szózatba, vallásos áhítattal és bensőséges poézirssel éreztetve saját szenvedését,
mely ma
egész Magyarország szenvedése, nem hivatkozva határozottan a magyar sorsra és történelemre, haneim egyetemes felfokozott fájdalmat
hirdet, mely az egész emberiség fájdalma. A
Tragédia azzal fejeződik be- hogy állandóan
küzdeni kell és a küzdelemben mindég hinni
kellAz ember tragédiája, mely a magyar irodalom egyik legnagyobb müve, a Faust-tal összehasonlítható. egyenlő színvonalon álló alkotás.
nagy bölcseleti költemény.
Magyarországról
külön nincs szó benne. Az embert mutatja be,
aki nemes cé'kitüzéssel és büszkén tart
az
ideálok felé és annak dacára, hogy a tagadás
szelleme útját mindenütt elállja és a tagadás
századok eserneryei hol az élet csúcsára emelték, hol porba ejtették, felemelt homlokkal hiisz
az élet folytonosságában, amelyaz atyai érzésben fejlődik ki. Az örökös égi hang megtanítja
küzdei.i. bízni és akarni a jót akkor is, h:i azt
rctn találta; küzdeni eszmei célokért akkor is,
ha azok elérhetetlenek maradnak és saját
én'ének egyéni hősi motívuma akkor is megmarad, ha csatát vesztett és martiriuimát
sem
gyümölcsöztetheti.
A szenvedő emberi lélek megírva és megénekelve ettől a bizonyosan legnagyobb magyar
költőtől, festői díszletekkel a templom előtt, a
csillagos ég alatt itt a keserű és kegyetlen határokhoz legközelebb fekvő városban. különös
és patetikus szint ölt magára, egy szörnyű kínban elmélyülő misztikus
érzést és reményt,
amely a másik oldalról, jelen esetben a határőr
kon túlról várja a megváltást és a beteljesülést.
Rengeteg ember érkezik Szegedre, egész
Magyarországból, az Alföld minden részéből,
gazdaságokból, kertekből, hol a szőlő és paprika
terem ós ahol még meg vannak utolsó szárnyad
a szélmalmoknak, hogy végighallgassák a Dómtéren ezt az előadást.

CSINOS KIS K0LRPSZÜLON

ékeskedik pár hónap óta G r ó f
Apponvi Albert
u c c a l l . s z á m alatt —
Már a tavaszi szezonban feltűnést keltett
lóformáju olcsó kalapjaival, a most induló
őszi szezonban pedig dus raktárában minden igényt kielegitő kalapok és azoknak
| árai fogják meglepni a hölgyközönséget.
Tudvalevő, hogy Juliette kalapszalon a
drága gyári modelleken kívül, eredeti pá.
risi divatkalaptervek szerint is készít lénvegesen olcsóbb áron finom hazai anyagból
női kalanokat. sőt elvállalja hozott anyagokból, váiaszlandó modellek készítését is.
Ezenkívül alakításai oly csinosak és megleiően olcsók, hogy az üzlet rövid féleves
ennállása dacára Szegeden fogalommá vált.

f

A Dóm-tér gyönyörű épületekkel van körülvéve a püspöki palotával, az egyetemi intézetekkel és az árkádok alatt hosszú sorban a
Pantheon. A falakról márványba
és bronzba
vésve a legnagyobb magyarok néznek le ránkFriss virágokból font koszorúval díszítették a
köUŐ Madách Imre mel'szobrát. A költő 1S321
PV. született a Nógrád-megyei Alsó-Sztocgorán,
me'yet a trianoni béke elszakított
Magyarországtól. Élete keserű és csalódásokkal teli élet
vo't. A 48 ós 49-iki harcok alatt
egy román
iab'Abanda meggyilkolta húgát ós családját,
18^-ben börtönbe vetették, mert Kossuth Lajos voit
titkárát, aki rokona volt, üldözői
elő' rejtegette és egy év múlva, — amikor börtönéből kiszabadult — házát üresen találta,
felesége megszökött. Drámájáról míg élt, keveset tudtak- Ugy költeményei, mint drámái (Ember és Nő,
Mózes és Az ember tragédiája)
majdnem ismeretlenek maradtak... Dicsőségét
nem érhette meg
Csak 1883-ban merték a
Tragédiát megrövidítve a
budapesti Nemzeti
Színházban előadni, ettől az időtől kezdve azonban a magyar drámairodalomnak
legnagyobb
büszkesége. Azután Bécsben. Berlinben, Hamburgban és Prágában tapsolták, — lefordították
német, angol, francia, holland, román és héber
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nyelvre és nemsokára Antonio Wiámar fordításában olasz nyelven is meg fog jelenni."
Az iró ezután tanulmány számba menő részletességgel és költői invencióval ismerteti cikkében a Tragédia egyes képeit Renato Simoni
cikkét Salvo Hugó fordította magyarra-

MELBOURNE
Irta TONELLI SÁNDOR.
Chicago után, amely a mult esztendőben ünnepelte alapításának százesztendős évfordulóját, most az angolszász világnak egy másik
milliós nagyvárosa, Melbourne, jelentkezik és
kéri annak tudomásul vételét, hogy egy-két hónap múlva szintén betölti fennállásának századik esztendejét- Az angol illusztrált lapok ebből
az alkalomból tele vannak ausztráliai képekkel, a komoly, nagy napilapok pedig az anyaország üdvözletét és köszöntését
tolmácsolják a tengeren túlra, ahol a birxlalotnnak egyik
oszlopi irányítja maga felé az egész világ figyelmét. Elvégre elég szép dolog, ha egy település, amelynek kezdetei alig sziz esztendő
előtti időkre nyúlnak vissza, ilyen rövid idő
alatt eljut a milliós lélekszámig és a földkerekség husz-huszonöt legnagyobb városának sorába emelkedik.
Senki se kívánja tőlem,
hogy statisztikai
adatokat sorakoztassak fel, amelyek minden
lexikonban fellelhetők, vagy hogy azt mondjam el, hogy mi van a mai Melbourneben. Én
magam Ausztráliának ezt a nagyvárosát sohsern láttam és hihetőleg sohasem is fogom meglátni. A képét osak az lllustrated London Newsböl és az Encyklopaedia Britannica ból ismerem- Ha elmnodom róla,
hogy ott székel
Victoria állam kormánya, van egyeteme, kathoIíkus érseksége, anglikán püspöksége, nagyszerű könyvtára, múzeuma és botanikus kertje, hatalmas ipara és kereskedelme, akkor
tulajdonképpen nem mondtam semmit.
Ezek
azok az obligát adatok,
amelyeket el lehet
mondani egy-két változással
maid minden
nagyvárosról, anélkül, hogy egy
cseppet is
nyújtanának a város igazi életéből és hangulatából- Még az se mond sokat, ha tudjuk, hogy
külsőségeiben Melbourne az utolsó évek folyamán inkább az amerikai, semmint az angol várostípushoz idomult.
Az üzleti negyedben
egymásután emelkednek a felhőkarcolók, a város központját mindinkább elfoglalja a teljesein
üzleti oélokat szolgáló city,
a lakónegyedek
pedig szélesen terjeszkedő gyürü gyanánt veszik a tulajdonképpeni várost körülHogy Melbournet ki alapította, nem tudják,
pedig száz esztendő nem nagy idő a történelemben- De az alapítók nagyon egyszerű emberek. közönséges juhtenyésztők voltak, akik
Uj-Dél-Walesből és Tasmániából költöztek át
a nra Port Philippnek nevezett nagy öböl partjaira. Ott, ahol a Yarra folyó beletorkollik az
öböl északi sarkába, nagyon alkalmatos legelőket, igen szép füves réteket találtak állataik
számára. A bennszülöttek azt a helvet. ahol az

európaiak megtelepedtek, Dutigalának
nevezték és az uj település egy-két esztendeig ezt a
bennszülött nevet viselte. Mikor ez a település
törtónt, Melbourne lord volt Anglia miniszterelnöke, az a Melbourne lord, aki Victoria királynőt beavatta a politika és az állaimigazgatás titkaiba- Uj nevét a kis telep, amely 1836ban mindössze tizenhárom deszka- és vályogépületből állt, az ő tiszteletére kapta. Senki sem
számított ekkor természetesen arra, hogy a
gyapjutermelő squattereknek ez a kis telepe
milyen rohamos fejldőésnek fog indulniHa Melbourne fekvését az északi félgömbbel
hasonlítjuk össze, körülbelül ugyanolyan szélességi fok alatt fekszik, mint Messina, vagy
Athén. A klímája ennélfogva rendkívül kedvező s ami Ausztráliában ritkaságszámba megy,
csapadékban is elég gazdag- Egy hatalmas,
védett öböl északi sarkában fekszik ugy. hogy
adva vannak a közlekedés előfeltételei- Ennek
kell tulajdonítani,
hogy az első telepeseket
gyors tempóban követték a többiek s hat esztendő alatt lakosainak száma már elérte a
tízezret. Mindez azonban nem lett volna elég a
nagy fejlődés megindítására s Melbourne alkalmsaiint megmaradt volna egy középnagyságú városnak, nagy gyapotkereskedelemmel és
némi iparral, ha 1851-ben a ballarati aranybányákat fel nem fedezik. Ekkor valóságos rohanás, rush indult meg Melbourne felé. Három
esztendő alatt lakosainak száma már felül volt
a százezren és néhány esztendő múlva elhagyta lélekszámban Sydneyt, Ausztrália időrendben első nagyvárosátAusztrália történetének jó részét ettől az
időponttól fogva ennek a két városnak egymással való vetélkedése alkotja.
Időrendileg
kétségtelenül Sydney volt az öregebb,
mert
már 1788-ban a'apitották. Melbonneben azonban gúnyolódva szokták
emlegetni.
hogv
Sydney történetének éppen az alapítás az a
része- amellyel a város lakosai
legkevésbbé
dicsekszenek- Sydneyt ugyanis az angol kormány fegyenc-telepnek szánta s évtizedeken
keresztül oda deportálták egész Anglia leor
cégéresebb gonosztevőit. Azt is mondják, hogy
mikor 1888-ban Sydney egy kiállítás keretében ünnepelte fennáUlásánaik századik esztendejét s ez alkalommal az ottani legrégibb egyházközség mint várostörténeti
dokumentumot
kiállította első anyakönyveit, a kiállításnak az
a osarnoka, ahol az anyakönyv közszemlére
volt kitéve, három nap múlva véletlenül leégett. A
város legelőkelőbb polgárai nem
a'Vartaik hiísizkélikednii hstörő. "tikkasztó és
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rablógyilkos nagyapáikkal
Ezzel
szemben
Melbourne lakosai mindig önérzettel hivatkoztak arra. hogy az 6 városukat szabad emberek
alapították, akik becsületes munkával keresték
meg a kenyerüket és a vad világban igazi ön(A közfelháborodás) a kulcslyukon, de nekem az is boldogság, ha »
kéntes pionírjai voltak a fehér ember civilizáközeledben lehetek.
A színész az a boldog ember, aki a maga dolciójának.
A városban három uj ideggyógyász telepedett
gán
kívül
nem
ismer
mást
Semmi
se
olyan
fonMelbourne nem Is volt hajlandó sokáig meg le és mindegyikük házat épített, akkora volt a
tos neki s meg van győződve róla, hogy így gonmaradni Sydney, Illetőleg az uj-dél-walesi korjövedelmük. Csakis a női páciensek révén. Vidolkozik az egész világ.
mány fennhatósága alatt.
Melbourne először
szont a polgármester sürgős előterjesztést tett a
Almássy
Endre
szegedi
szerződése
már
a
vége
1842-ben küldött követeket a sydney par'aközgyűlésnek, hogy még a nyári időszak beállta
felé járt, mikor konfliktusba keveredett a városelőtt meg kell építeni az uj közművet, mert így
mentbe, de 1851-ben már kimondta az elszakasal egy diszlet miatt. Tudniillik kötelessége volt
kívánja a modern kor. Előterjesztésének memodást Az angol kormány hozzájárult, hogy
bizonyos számú díszletet átengedni a városnak.
randum-szerü jellege volt ezzel a címmel: TébolvAusztrália délkeleti részén egy uj kolomia alaHát ebben nem értettek egyet.
dát városunknak!
kuljon s ennek Melbourne legyen a székhelyeÉn éppen együtt voltam vele Pesten, a Newyork
Ez i i uj kolonna a királynő tiszteletére a VicA kis hadnagy akkoriban egy szeplős, ványadt
kávéház
előtt ülünk, mikor ránk talál Hídvégi Ertoria nevet vette fal. Ebben az esztendőben
asszony lába előtt hevert.
nő, a művezetője. Hahó, nagy öröm, Almássy már
épült az első vasút is, egyébként egósz Ausz— Ha nem lesz az enyém, megölöm magam.
napok óta nem volt Szegeden, hát érdeklődni keztráliának első vasútja,
amely a sajátképpen!
— Nem bánt a lelkiismeret, felelte az asszony.
dett az események felül.
Melbourne várost kikötőjével kötötte össze. A
Én semmivel sem biztattam.
Mi
van
a
díszlettel?
—
kérdi
a
többi
során.
vasút nem volt hosszú, az igaz, mindössze hét
— El tudná viselni, hogy maga miatt halok meg>
— Tegnap foglalkozott az üggyel a tanács, nem
angol mérföld- de a melboumiek dicsekszenek
— Mit tudjuk, hogy hány embernek okozunk
lesz a miénk.
vele, hogy ők vetették meg az ötödik világakaratunkon kivül szenvedést?
Almássy
felhördül,
(nagyszerűen
értett
hozzá,
rész vasúthálózatának alapját.
— Az más, mondta a hadnagy. Ez egyébként fiazért volt olyan jó Flambó).
lozófia, amihez nem értek. Én téged akarlak s az
Földrajzi szempontból Melbourne fekvése sok— És mit szól ehhez a közvélemény?
enyém leszel, mert nem tudsz ellentállani ekkora
kal szerencsésebb, mint Sldneyé. Sydney möHidvégi a legtragikusabb arckifejezéssel válaszenvedélynek.
gött ugyanis szinte gát formájában emelkedik a
szolta.
Az asszony még mindig nyugodt volt
Kék hegység amely Délnyugati-Ausztráliának
— Képzelheted! Az egész város fel van hábo— Először is nem ismerem a szenvedélyt. Mámezőgazdaságra
és juhtenyésztésre alkalmas
rodva
sodszor arra kérem, hogy ne tegezzen, mert nem
területétől elválasztja. Ezzel szemben MelbourAzt hiszem, hitte is azt, amit mond. Mit az
őriztünk együtt disznót.
netól északra a parti hegyláncot széles völgyeegész városnak megélhetési probléma, közvilágí— Igenis tegezlek, lángolt a hadnagy. Jussom
lés szakítja meg, amely kényelmes utat biztotás, sok ostobaság, amikor egy színházi díszlet
van hozzá.
sit a kontinens belsejébe. így a körülmények
tulajdonjogáról van szó!
— Teszem azt...
egósz sora találkozott össze, hogy Melbourne
— Ez nagy titok s ha kiderül, baj lesz belőle
rohamos fejlődésében elérte, ső f egy időn ©1
(A külön fogsor) Tudsz titkot tartani?
is hagyta
Sydneyt- Ma mindkét város la— A magamét nehezebben.
kos ága körülbelül egymillió körül van és biUngvári Mór, az örökké jó kedélyű, népszerű
— Akkor tudd meg, hogy én vagyok a királyzonyos mértékig egyensúlyban tartják egyszegedi fogorvos talán 75 éves volt, mikor agyonNa?
mást. Furcsán hat ellenben annak az adatnak
lőtte magát, pedig akkor még nem voltak olyan
A szeplős asszony kacagni kezdett.
az ismerete, hogy égés« Ausztrália lakossákegyetlenek az idők, mint 1934-ben.
— Jó vicc ez a titok, hiszen mindenki tudja. Azt
ga — a terület körülbelül akkora- mint EuróMindenképpen szörnyű dolog, hogy egy öreg
hiszi király ur, hogy most hamarább elolvadok?
pa a félszigetek nélkül. — hét millió és ebből
ember nem győzi bevárni a természet elérkező
Figyelmeztetem uralkodói kötelességére, maga
A hétmillióból kettő két
nagyvárosban lakik,
rendjét s maga siet a halál elé, amely pedig
ö k az üres földrész zsúfolt fővárosai.
amúgy is pontos. Igaz ugyan, hogy csak önmagá- azért van, hogy minden alattvalóját megvédő»'
mezze.
nak.
A főváros persze nem politikai értelemben
— Ez az utolsó szavad?
Hová
lett,
hol
van
a
sok
szép
mese
az
é'etalveendő, bár Melbourne egy
ideig. 1901-től
— A legutolsó.
konyról,
amelynek
szelídnek,
megbékéltnek,
min1927-ig székhelye volt az ausztráliai államszöA király letörölte nadrágja térdéről a port, szadennel ¿¡békítőnek kellene lennie? Mi minden me.
vetségnek. A dolog ugyanis ugy áll. hogy Auszlutált, elment, még csak azt se mondta, hogy dehet
végbe
egy
75
éves
ember
lelkében,
amig
ideátrália területén az idők folyamán hat különálló
legáció.
ig Jut!
gyarmat alakult. — Uj-Del-Wales, Victoria,
Odahaza sírva borult a hadsegédje nyakába.
Senkise
hitte
volna
a
tragikus
szándékot
UngOuesensJand, Tas mania szigete, — amelyek kü— Nincs a földön nálam boldogtalanabb teremváriról
sem.
Tele
volt
tréfával,
jókedvvel.
lön-külön állottak az anyaországgal összeköt— Ugyan menj ki a szobából, ha öltözködöm, tés.
tetésben. 1901-ben az ausztráliai koloniák ál— Ejnye, felség, hát megérdemli földi asszony
mondta
neki az öreg felesége.
kamszövetség&é egyesültek, egyrészt lényegea búbánatot?
Ungvári
csodálkozva
fordult
az
asszony
felé:
sen megnövelt
szuverenitással az anyaország
— De mikor minden asszony az enyém volt ezt
— Inkább akkor küldj ki, ha vetkőzöl.
irányában, másrészt korlátozva
önállóságukat
az egyet kivéve! Mit ér ilyenkor a legtündéríbb
Egy
ortodox
zsidó
egyszer
fogsort
csináltatott
egymás irányában. Ekkor nagy harc indult meg
hódítás is?
vele
Sidney ós Melbourne között, hogy kettejük kö— Nem birta el a csapást, visszament királynak.
—
Mnga
ugyanezzel
a
fogsorral
eszik
majd
egyzül melyik legyen az uj államszövetség, comUgyanakkor a szeplős asszonyka bizalmasan
aránt
tejet
és
zsíros
ételi?
—
kérdezte
a
doktor
monwealth fővárosa- Hosszú tárgyalások í án
csevegett
a legjobb barátnőjével. Azzal, akire a
tréfálkozva.
ugy határoztak, hogy a szövetségi kormány és
halálos titkokat szokás rábízni i aki kellő időErre
aztán
ugyancsak
megijedt
a
páciens.
a szövetségi parlament ideiglenesen költözzék
— Igaza van, csináljon hét kettőt, hogy külön- ben torkára teszi a kést.
Melbournebe, de wak arra az időre, mig sem— Mi volt veled? — kérdezte a barátnő. Nem
külön használhassam.
leges területen uj fővárost nem épitenek- Az uj
értelek.
főváros. Canberra, 1927-re készült el az Ausz— Neked azt is megmondom, Ide nézz. A válla(Az egyetlen asszony) mon
ráliai Alpok legszebb vidékén, a legmodernebb
van egy tenyérnyi májfolt, csak nem árulhavárosrendezési tervek alapján. Ar. ausztráliaiak
tom el ezt a szépséghibát!
Az ifjú király egészséges volt örömtől duzzadó
állítása szerint Canberra versenyem Mvül leg—. De fiam, ahhoz még nem kellett volna...
s mivel unta a sok etikettet, ceremóniát, kijelenkülönb városa az egész világnak. Azóta Mel— Ugyan, kérlek, mit értesz te hozzi? Ha mär...
tette, hogy újfajta szórakozásra vágyik.
bourne ismét csak Victoria koloniának főváakkor... na igen, igy szoktam meg és eleget hal— Keress nekem egy egészen szimpla kis városa.
lottam a király szokásáról is.
Bob.
rost, mondta az adjutánsának, aztán elmegyünk
Egyénileg nekem annyi közöm
van Mel-oda. Én nem leszek senki és semmi, csak egyszerű hadnagy, azt se tudja kívülünk más. Szeretném
bourémhez, hogv egyszer, évekkel ezelőtt ollátni, mire megyek a rangom nélkül?
vastam valamelyik angol ujs.' ^an, hogy VjcAz ország mind a három újságja megírta, hogy
tnrai állam statisztikai Mvatala igen érdekes
a király világkörüli tanulmányútra indult, a keve.
évkönyvet szokott kiadni az ottani közállapovári garnizonba pedig ezalatt bevonult egy uj
tokról- írtam a statisztikai hivatalnak, meghadnagy.
mondtam, hogy ki vagyok és kertem, hogy az
évkönyvet küldjék meg nekem is. Azóta az évA városka tele volt mulatni szerető néppel, ezek
Budapest
könyvet pontosan minden esztendőben, udvaaz emberek soha nem aludtak, (legfeljebb lopva egy
Sport, s z ó r a k o z á s , strandfürdő
rias levél kíséretében megkapom- Ebből az
órácskát, minthogy itt lopva történt minden), a
évkönyvhői tudom, hogy Victoria kolonia Arkirály keresve sem találhatott volna különb vátézi kutakban leggazdagabb országa a világrosi. Meg is szerelték hamar, leginkább csakis őt
vaaTT javíttatna, tenak- Az évkönyvet tartalmazó csomag boritészerették. Asszonyok hajbakaptak miatta és fel- Mielőtt I f a r A l f n á r t
n C I C n i J d l l kintse meg újonnan felszerelt
kán mindig igen szép bélyegek vamnak. hol
ruházták egymást címekkel. A szenvedélyesebbje
raktárunkat, ahol a lepjob- P*l*l>«|||j t e s t v é r e k
paradicsommadár- hol kenguru, hol pedig az
elhagyta a családját és féléjszakákat fagyoskodott
bat, learolosóbban kapja. » d l l f l & f l milSWÍSZek,
angol király képével- Ezekre a bélyegekre a kia hadnagy küszöbe előtt.
Mikszáth Kálmán u. 7. Tamásy festéküzlet mellett. 183
sebbik fiam szokta rátenni a kezét.
— Tudom, hogy épp most mást ölelsz, sírta be N ® a y
i a v l t O m U h e l y .
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VASÁRNAPI KONFERANSZ
H ö l g y e i m és U r a i m , az uj élet megkezdődött a vásárhelyi lombok alatt, — bár ez az élet
nem is olyan élet.-.. A helyzetjelentések az elmúlt
napokban kisebb közelharcokról számoltak be, de
— a csapatok rendületlenül tartják állásaikat....
Tegnap uj erősítés érkezett; az ö r d ö g l o v a s
és most már a nagyvezérkar helyzetjelentése lényegesen bizakodóbb. Gróf Sándor vigan ugratja
a későnyár szürke akadályait és most már ugy
látszik, nem is lesz baj szeptember 9-éig, amikor
megkezdődik társulatunk vig költözése a szegedi
aranymezők felé...
Tegnap már mindenki bevonult az öltözőbe, az
TTJ társulat teljes, — most dul az ismerkedés, barátkozás és elhelyezkedés. Több könnyes bucsu
kisérte a kis verebek és előkelő fecskék augusztusvégi költözését, de a szivek nem szakadtak
belé. A népkerti állomáson egy kit*ti lobogtak a
kendők, aztán minden esendes és minden vig lett,
— l e r o i est mórt, v i v e l e r o i . . . Egy-egy
bemutatkozás már meg is történt, — főképen az
uj énekes bonvivánról szól a nóta, C s e r m á k
Lajos úrról, aki a legtitkosabb kémek jelentése
szerint friss is, fiatal is és olykor a hangja is
megjelenik. Többen már is gratuláltak, de az örök
kétkedők jóindulatu és aggodalmas arccal figyelmeztettek: várjuk meg azt az édes szegedi vonatot...
Szegeden is megvolt már az első debut: Pée s i-H a m e r 1 i Lili művésznő jelent meg az ujszegedi dobogón és tiszta áriáit szép tapsok kisérték. És a bemutatkozás biztató tapsaira az ifjú
művésznő kedves remegése is felengedett, — vigan
várja a szegedi bevonulást...
Az ijyen bemutatkozók azonban nem mindig
Hven simák és izgalomnélküliek. A Szegedre érkezett posta hozza hirül, hogy a sok fiatal és reménykedő hölgy közül a napokban az egyik egészen ifjú művésznő tartotta meg szinpadi debutjét
az egyik fekete vígjátékban. Az ifjú művésznő
otthon csak titkosan és titokban hallgathatta a szili ¡iskola rejtelmes tudományait és az édes titok
után most jelent meg először a rivalda előtt. Ifjú
művésznőnk, pirult, sápadozott, izgult, — végre is
világot jelentő első szerepében megjelent a szinpndon. És ebben az ünnepélyes, sőt drámai percben egy kicsit — elfelejtette hosszú, ötszavas szerepét ... De azért nem lett baj a dologból, a kedves kollégák szépen kisegítették a szerepet-elvarázsoló szinpadról...
Az algyői révész tömörkényi személye most a
legjobb és legautentikusabb habitüé. Itt járnak át
esténkint a szegedi autók, amelyek egy percet sem

BUDAPEST

egyetlen irodalmi kabaréja
a

T e r m i színpadon
első premierje

ZA

írták: Békeffi László és Kővári Gyula.
Konferál: BÉKEFFI LÁSZLÓ
Játszák:
Salamon Béla — Vaszary Piroska —
Rajna Alice — Gárdonyi — Kökény Ilona — Kőváry — Nagykovácsi Ilona —
Szigeti — Keleti — Solymossi — Ormos
stb., görlök, bovok .artisták. — Rendezi
KöVARY GYULA
Vasár- és ünnepnap délutáni előadások.
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tudnak elveszíteni Thália szegedi kincseiből, —
végigálmodják és végigremélik a népkerti éjszakát és aztán egy regényes kirándulás zsongitó
emlékével térnek vissza hajnal felé. Milyen jó intézmény ez az archeológiai komp, — egy egész,
gyönyörű éjszakát parancsol a titkos színházi kirándulókra ... De ez a szép élet is elmúlik és a
nyári regény nemsokára Szegeden folytatódik —
olykor finom színműben és olykor vidám francia
komédiában..»
Két nap előtt vig fogoly-vacsora volt Kiszomboron a Rónay-kastélyban, ahol zombori Rónay
Imre foglyai voltak az egyetemi klub derék labda művészei és motorbajnokai. A fogoly-vacsora
kitűnően sikerült, vig nótaszó és vendéglátás derűs hangjai verték fel a csillagos zombori éjszakát, — csak aztán egy kis gyalogtúrával fejeződött be a fogoly-kirándulás; a szép hajnali hangulatban kicsit elakadtak az autók az országút
aranyporában...
Meghívó érkezett Fél egyházáról, — a M ó r a
F e r e n c-T á r s a s á g küldte első őszi felolvasó
ülésére. A felolvasó matinét a félegyházi városháza közgyűlés itermében tartják, ahol Holló Lajos képe néz le a falakról és ahol azon a remek,
felejthetetlen ünnepen a kiskunok városa díszpolgárává választotta a szegedi irót, Móra Ferencet... (Milyen messze van már, — ugy hangzik,
mint a mese.) És a Móra Ferenc-Társaság felolvasó ülést tart — Félegyházán...
Jelentette legutóbb a K o n f e r a n s z, hogy a
Belvárosi Színház L i g e t i Erzsébet O r o s z l á n jával kezdi meg uj szezonját. A próbákat megkezdték és táviratilag hivták a biborszékes színházhoz a fiatal szerzőnőt, aki néhány hete Szegeden töltötte a nyár utolsó idejét. Szinésznő-szerzőnőnk meg is jelent a színházban és próbálni kezdt e — a saját darabját. Az volt a helyzet, hogy
Csortos Gyula mellett Ligeti Erzsébet fogja játszani az Oroszlán női főszerepét. A lelkes munka
azonban csak néhány napig tartott, — a kitűnő szinésznő-szerzőnő otthagyta a színházat, vonatra
ült és visszajött Szegedre. Most búcsúzkodik övéitől és megint indulni akar. Bécs felé, — mintha
nem i lenne premier Pesten, mintha nem is az ő
darabja jelenne meg a nézőtér és a kritikusok
előtt. Ligeti Erzsi nem akar megjelenni első budapesti premierjén... így mondta el a Konferansznak a történtek históriáját:
— Bárdos igazgató ur több mint egy évvel
ezelőtt vette meg az „Oroszlán"-! Amikor a
premier után érdeklődtem, Bárdos igazgató
úrtól azt a választ kaptam, hogy miután a női
főszerepre Pesten alkalmas színésznőt nem
talál, el kell halasztania a darab előadását,
hacsak a szerzőnő maga nem vállalkozna a
szerep eljátszására. Nekem azonban külföldi
kötelezettségeim nem engedtek akkor időt a
vendégjátékra. Miután azonban most már bécsi kiadóm, M a r t o n György is ragaszkodott a már úgyis meghosszabbított határidő
betartásához, és a fontos budapesti bemutatóhoz, — amelyik azonban nem az első, mert a
p r á g a i Nemzeti Szinház már bemutatta az
„Oroszlán"-t és pedig szép sikerrel —, elhatároztam. hogy hazajövök és — magam játszom
el darabom női főszerepét annál is inkább,
mert azt csakugyan m a g a m n a k írtam...
— Külföldön — és én szentül hittem, hogy
ez Budapesten is igy van — régen nem ismernek avult terminus ttchnikusokat, ugy mint
naiva, hősnő, stb., csak egyéniséget ismernek A Belvárosi Szinházban az „Oroszlán"
próbái folyamán ugy találták, hogy náluk
egyéniségnek nincs helye, sablón szerint osztják ki a szerepeket...
— A „zsűri", amelyet én kértem és amelyik
S t e l l a Adorján úrból és bécsi kiadóm édesatyjából, M a r t o n Sándor doktor úrból állott, nem osztotta Bárdos igazgató ur véleményé' és az előadás sikerének egyik tényezőjét
éppen az én szereplésemben látta és pedig
nemcsak a szerző-szinésznő „pikantériája",

Zsolnay porcellánáruk!
Ebédlőhészfef

P 31*8080

6 személyes, 25 részes,
színes minták

P 33

Ebédlőkészlel
6 személyes, 25 részes,
színes minták, aranyszél

pgeo

Teáskészlet

6 személyes,
színes minták aranyszéllel

P/-80

Mokkakészlet
6 személyes,
színes minták aranyszéllel

Szeged, Tisza Latos köruí
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Viszonteladókat ezen cikkekből nem szel*
gálunk k i ! — Teljes menyasszonyi kelengyék üvegben, porceliánban, zománcedényben, konyhai és háztartási felszerelésekben, minden árcsoportban.
hanem színésznői kvalitásaim alapján. Bárdos
igazgató ur aggályait a zsűri véleménye nem
oszlatta el, mert szerinte Pest nem világváros, —
ragaszkodik a megszokotthoz és az újszerűt
nem szereti... Ilyen körülmények között
jobbnak láttam hazajönni és darabomat Bárdos igazgató ur hozzáértésére bizni.
A főszerepet most — egyelőre — Turay Ida játsza és Ligeti Erzsi — egyelőre — nem kíváncsi
első pesti premierjére...
A legutolsó időkben vigan
duló válási
konjanktuiában szerepelt a fiatal iró is, aki szegedi utja óta nem egy szép és értékes munkájával
aratott igazi és őszinte sikert. A fiatal iró békés
és irodalmi válásra készült, — csak épen alig változott az élete fiatal feleségével. A per szabályszerűen bukdácsolt a megszokott formaságok között,
mig legutóbb mind a két szelid harci félnek meg
kellett jelennie a törvényszék előtt utolsó tárgyalásra. Finom Szibillünk meg is jelent és a fiatal
iró is megjelent és öt perc múlva — a régi békességben (ami egy percre sem szűnt meg) távoztak el a birói szobából... Egy válóper mégis zordabb, mint a rendes, irodalmi élet .. és a fiatal
iró ujabb sikereket könyvel el az irodalom pesti
frontszakaszán...
Két színházi g y ű r ű r ő l is beszélnek a titkos
tanácsosok, — az egyik hősnő: H a d n a g y Mária —, a szőke énekesnő, ha méltóztatnak még
emlékezni rá —, lovagja megcsodálta szőkeségét
és bár azóta eltávozott Szegedről, az esküvő rohamosan közeledik... És a másik menyasszony a
vig pajtás, a kis fekete művésznő, aki a győri idők
óta elfelejtette a nagy szegedi románcot és most
uj regény felé indul: színpad helyett a házasság
felé...

NE UTAZZON PARISBA

divatmodellekért és
szabásmintákért, mert
a legújabb eredeti párisi felsőruha, köpeny és
füzőmodelleket, szabásmintákat nálam beszerezheti

IULES ERŐS, Bunanes1,1». Bástya n. 12'

NIT/OVIT/-náE

S í H

Piarista gimnáziumi bársony sapka paizszsal P 3.38
Madách uccai poig. isk. ,
P 0.86
Kitűnő erőtemez isko'atáska
P 0.72
Klott nadrág
P 0.88

Dr.

(Syőrbiró

ügyvéd

jogi szemináriuma előkészít alapvizsgákra, az összes szigorlatokra és az
egységes ügyvédi és birói vizsgára.
Vásárhelyi su^árut 30.1. e m .

Férfi divatkalapok, nyakkendő különlegességek, esöernyök r o i í í ^ ^
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MODERN BÚTOROK ÉS KÁRPITOSMUNKÁKa*KERTÉSZNÉL
Apja feljelentésére
egyévi börtönre ítélték
a váltóhamisitó fiút
(A
Délmagyarország
munkatársától-) IfjVida Szűcs Imre szentesi gazdálkodó ellen édesapja tett feljelentést többrendbeli magán és
közokirathamisitás. valamint csalás miatt. Ifi.
Vida ezeket a bűncselekményeket ugy követte
el. hogy aula nevére váltót,
meghatalmazást•
bekebelezési okiratot hamisított 6s ezeknek se;itségével az édesapja ingatlanára kölcsönt vett
fel. Az öreg gazdálkodó akkor szerzett tudoriást fia dolgairól, amikor a banktól megkapta
a bekebelezési értesítést.
Tiltakozott a dolog
ellen és egyúttal feljelentést tett fia ellen.
A váltóhamisitó gazdálkodót szombatom vonta felelősségre a szegedi törvényszék Gömörytanácsa- A gazdálkodó beismerte a bűncselekmények elkövetését- Elmondotta. hogy nagy
ssaládia van. anyagilag rosszul állott pénzre
volt szükségeMivel apjától nem remélhetett
segítséget» ezért folyamodott a hamisításhoz,
amelyeknek segítségével 1100 pengőt vett fel.
A biróság a fiút egyesztendei börtönre ítélte.

raoirt Trauhnai!
Klauzál tér.

Kiss D.-palota

Diákok!
írószereket s z a k ü z l e t b e n vásároljatok
N e g y e d i v e s rajztábla
Fejes vonalzó
Tolltartók
Palatábla
B ő r aktatáska
G u m m i aktatáska
Hrónhegyező
Tekintse

meA

98
48
20-től
32 .
6.90
5.80
20-től

hlreMainkat!
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Felmondás

Jelige: Es öcsepek.

Ül az asztalnál. Ir. Sok dolga van. És már fél
kilenc Szeretné, ha elkészülne. Mire bejön. A fftnök. Hogy megdicsérje. Ahogy szokta. Dolgozik serényen.
kibámul az ablakon. A hóval borított útra. Nézi
a villamosokat. Az embereket, És vár.
Megérkezik.
Diktál. Ir. Győzi a futamot Tetszik a stílusa. Ettől az embertől tanulni lehet.
Már csak az áttétel van hátra.
— Nem tudom, elvégzi-e délig, Kató. ugyancsak
megdolgoztattam.
— Oh, dehogy! Birtaml Nem volt tulgyors. Sőt!
Lehet máskor fokozni Is!
— Na, na, majd egyszer kipróbáljuk!
Nevetnek.
Kopog a gép. Egyre kopog
Nézi a férfi. A kedves, «megszokott gyermeket.
Töpreng.
„Hogyan is kellene? Hogy meg ne sértse...
Megígérte. A feleségének... Hogy még ma felmond. Mert olyan csinos.. Az asszony féltékeny.
Erre a gyerekre?... Nem is szép. Egyáltalán.
De vonzó!... Hiányozna. Feltétlenül! Ugy megszokta, hogy mindennap itt ül és kopog. Olyan
ügyesen... Jé, milyen hosszú szempillája van!
Ezt eddig nem is látta ... Szegénykel..
Mit
akar az asszony? Aki a legszebb... A legkörülrrijongottnbb... Ez pedig egvre töri magát...
A kenyérért. A létért... Miért legyen hozzá
rossz?... Meggyanúsította! Szeszélyből. Hitványság!... Mert csinos? Mert öntudatos? Nem hi•elgft? Ezért?.., Nem, nem teheti. Sohal.,, De

n csanádi alispán és a volt főjegyző
fegyelmije a közgyűlés előtt
Az ellenzék további vizsgálatot kivánt — A törvényhatóság lezárta
az ügyeket és bizalmat szavazott az alispánnak
(A Délmagyarorszdg
makói
tudósítójától.)
Szombaton délelőtt rendkívüli közgyűlést tartott Csanádmegye törvényhatósága. A rendkívüli közgyűlést a vármegye két főtisztviselőjének, Tarnay Ivor alispánnak és az időközben tragikus hirtelenséggel elhunyt
Vértan
Endre főjegyzőnek fegyelmi ügyéivel kapcsolatosan hivták össze. A Csongrád vármegye
közigazgatási
bizottsága által lefolytatott fegyelmi ügyekben — minit annak idején megírtuk — Tarnay alispánt felmentették.
az elhunyt Vertán Endrével szemben pedig
megszüntették az eljárást- Csanádmegye törvényhatósági bizottságának most abban a tekintetben kellett határoznia, tudomásul veszi-e a
határozatokat.
A közgyűlésben Ring Béla főjegyző ismertette a Tarnay alispán ügyében hozott fegyelmi
határozatot s annak tudomásulvételét javasoltaAz éljenzéssel fogadott javaslathoz elsőnek dr.
Tamásy András szólt hozzá, méltatta Tarnay
alispán tisztviselői
és közéleti munkásságát,
igazságszeretetét pártatlanságát s most, amikor egy alaptalan vád szétfoszlása után közéleti pályájának befejezése előtt áll, indítványozta, hogy a törvényhatóság bizalmáról és
meleg szeretetéről biztosítsa.
Kotroczó József, a szociáldemokraták szónoka csatlakozott ugyan a bizalmi indítványhoz,
azonban a vármegye vezetőségében e fegylemi
ügy által igazolt áldatlan állapotok teljes tisztázására és a közvélemény megnyugtatására
szükségesnek tartja, hogy a vizsgálatot a vád
tárgyává tett teljes időre, ne csak a fegyelmi
törvény értelmében kivizsgált legutóbbi három
évrre terjedően folytassák le. Éppenigy folytatni kívánja a vizsgálatot a Vertán-féle ügyben
is, mert csak a teljes vizsgálat hozhatja meg
szerinte a vármegye beléletében a szükséges
nyugalmat, az érdekelteknek a teljes rehabilitációt és bizalmat.

mégis... Kell! Az asszony!... De hogyan? Mit
mondjon ?... Édes, ahogy igy a gép felé hajol és
üzi a sorokat Ha mindég igy ülhetne... Kedvesl...
— Főnök ur! Itt tévedni tetszett. Tessék csak!...
De kijavítottam. Ugye, jó lesz?
Felébred.
— Tessék? — kérdezi.
Megismétli.
Átnézi.
— Igen. Jól van. Köszönöm.
Hallgat. Nagy karikákban fújja a cigarettafüstöt.
— Mondja, Kató, miért nena köszön maga a feleségemnek?
— Én?... Mindég üdvözlöm. De nem „szokták"
fogadni. Nem tudom, miért.
— Igazán? Ez meglep, ö olyan barátságos.
— Lehet. Engem nem nagyon szerethet. Érzem.
— Ugyan ,maga kis csacsi, hát ezt meg honnan
veszi ?
— Tudom. Biztosan. Ahogy rámnéz. Illetve elnéz.
Levélhordó jön. Hozza a postát.
Olvassák. Jegyeznek. Könyvelnek. Telefonáiinak.
— És hogy köszön maga a feleségemnek?
Rámered.
— Hogy tetszik ezt érteni?
-* Hogy... hogy .. Hogy is mondjam?... hogy
„kezétesókolom"-mal köszön-e?
Megzavarodik. Sirással küzd ... Megütötték. Az,
akitől eddig csak jó szót... azt kapott... és
most... lehetetlen.
Hang üti meg fülét.
— Megbántottam?
Felriad.
— Nem! Csak rájöttem arra, hogy miért haragszik... Mert... mert ... ugy mondtam, hogy ,,jó napot kívánok " Azt hittem nem is akarná, hogy
máskép . Alig kétéwel idősebb. Rossz néven venné... Nem áll ugy felettem, hogy mint cseléd üdvözöljem ... Nem nevelkedtem az uccán sem.
Érettségim i s , . . De ő nem tudja, mi az irodába

Dr. Tried Ármin a Kossuth-párt részéről szintén továbbá vizsgálatot tart szükségesnek. Az
alispánt ő is törvénytelenségre képtelen tisztviselőnek ismeri, mégis kérnie kell a fegyelmi
további kiterjesztését, hogy a közvélemény
nyugalma helyreálljon és a közigazgatás tekintélyén árnyék se maradhassonÁll ez a
Vertán-ügyre is és
szerinte csak egy teljes
vizsgálat befejezte után lenne helye
bizalomnyilvánitásnakVitéz Galamb Sándor feleslegesnek tart tnitr
den további vizsgálatot. Fáy főispán titkos szavazást rendelt e! olyképen, hogy akik a fegyelmi véghatározatot tudomásul veszik és az alispánnak bizalmat nyilvánitanak. igennel, akik •
határozat ellen fellebbezéssel
kívánnak élni,
nemmel szavaznak. Az ellenzék részéről azok,
akik tudomásul kívánták venni a határozatot,
de további vizsgálatot is kívánatosnak találtak,
tanácstalanul álltak a szavazást illetőleg, de
végül is üres lappal szavaztak.
A szavazás
eredménye 95 igen, 1 nem és 13 üres szavazat
lett.
Vertán Endre volt főjegyző fegyelmi ügyiben
vitéz Galamb Sándorral szemben Farkas Imre
arra mutatott reá, hogy a megszüntető határozat sem megnyugtató. A vizsgálat további
folytatásával Vertán Endre munkásságának és
emlékének tartozik a törvényhatóság.
A szavazás eredménye 84 igen, 8 nem és 3
üres szavazólap
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mos, fest, tisztitl Olcsó árak! Üzem: B a t t h y á n y i ucca 2. s z . (Stefánia-sétánnyal szemben)

járni Dolgozni a ruháért. Mindenért, amihez hozzá akar jutni. Neki házhoz szállítják. És mégis?
Miért bánt?
Kopognak. Vevő lép be.
Tárgyalnak. Rendelést adnak és vesznek. Alkudnak Megállapodnak.
Folytatja.
— Nagyon-nagy megerőltetésébe Kerülne mégis
„kezét csókolom"-ot mondani. Az én kedvemérti
— teszi hozzá kérlelve.
Elfordul... Könnyezik... Szenet rak a tűzre.
„Nem, azt nem teszi! Ha legalább gyermeke
volna .. Hogy tisztelni tudná... Az anyát!... De
igy? Hogyan képzeli?"
Felveti fejét. Dacosan szembefordul.
,,Elragadó most! — gondolja. — Még sohasem
látta ilyennek! Igazi nő! Most... most... oda
tudná adni... még... még a . . . nem, erre nem
gondolhat!
— Ha ugy találja ön, hogy nem ad'am meg a
tiszteletet kedves neje önagyságánok, sajnálom.
Kívánságát nem teljesítem. Még állásomért sem!
— De mi jut eszébe? Csak kérdeztem. Nem olyan
fontos Ha nem akar, hát nem köszön. Ne is tegye!
Érti? Magában ez kedves. Ezt szeretem. Legyen
mindig ilyen... Hogy valakit... egyszer... nagyon boldoggá tegyen. Maga arra van teremtve.«.
És én . irigyelem azt az embert.
Delet harangoznak.
Odaadja aláirni a leveleket.
At se olvassa. Tudja, hogy hibátlan. Tiszta és
rendes.
Megy haza. Az asszonyra gondol.... Nem érdemli meg ezt az embert, mert... És az hogy imádja ... Trigylésreméltó!.,. Orrával túrja érte a földet. Hogv főúri lakása, kényelme, ruhái... Egy
ilyen ember!... ö pedig...
Megélt egy kirakat előtt. Nem lát semmit... "Az
asszonyt! A szép asszonyt! Az udvarlóival. Nevetve Gondtalanul... És a férfit, aki ezért az
asszonyért...
— Elsején kilénekl
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a hajdani keresztesek, kurucok,
és negyvennyolcasok utján
ii.

Kabinosok és kabintalanok
Minden hajón kialakul valamilyen különleges
társadalmi élet, ha több utasa van a hajónak és
ha ezeket az utasokat a közös ut hosszabb ideig,
néhány napig együtt tartja.
A S a turnus gépházában tehát megindultak a
dugattyuk és állandó remegésben tartották a fehérre festett hajótestet. Az utasok eleinte idegesen, türelmetlenül keringéltek az ismeretlen folyosókon,
kémlelték az ismeretlen helyiségeket: tanulták a
hajót. Lassankint mindenki megtalálta elveszettnek hitt podgyászát, akinek volt, a kabinját is.
Akinek pedig nem volt kabinja, az K i s s Károly
tanfelügyelő urat kereste, követelte egyre kétségbeesettebb türelmetlenséggel.
— Mi lesz az éjszaka, hol alszunk, hol
fekhetünk le?
— özönlöttek a kérdések feléje. — Hiszen azt
mondotta, hogy nem kell semmiről sem gondoskodni, lesz kényelmes, kellemes hálóhelye mindenkinek.
Kiss Károly győzte a választ és osztogatta a
biztatást. ígérte, hogy nagyszerűen lehet aludni a
hajó ebédlőjében, a szalonban, sőt a folyosókon is.
Csak idejében keressen mindenki helyet magának,
mert a hajón uralkodó szokásjog alapján az első
alkalommal kiválasztott helyét az ut végéig birtokolhatja háboríthatatlanul mindenki.
Az utasok gyanakodva nézték a keskenv ebédiő-diványokat. a még keskenyebb székeket, az asztalok között végigfutó kókusz-szőnyegeke* és már
az első pillanatban kialakult két főkaszt a hajó
társadalmában: a kabinosok és kabintalanok
kasztja. Később kialakultak az al-kasztok is. A
kabinosok társadalma feloszlott a magánkabinosok
és a társaskabinosok osztályára; a kabintalanok
társadalmához tartoztak a „fekvőhelyesek," akik
vaságyat béreltek és ezeket az ágyakat éjszakánkint a folyosókon állitották fel; a „nyugágyasak,"
akik kényelmetlen strandszékeken tölthették az éjszakát; az „ebédlősök" — ezek közül egyeseknek
dívány jutott, másoknak négy-négy összetolt szék,
a többieknek pedig a kókusz-szőnveg a padlón.
Voltak elszánt lelkek, akik fittyet hányva minden
elképzelt kényelmi lehetőségnek, a fedélzetet szemelték ki éjszakai tanyául. Azt gondolták, hogy ott
lesz a legkellemesebb, hogy elég takaró lesz a csillagos ég, de később mind odahúzódtak a gépház
korlátjához, mert a gépház meleg levegőt lihegett
a hajó mélyéből feléjük.
Mire elindult a hajó.

ebédlőpadlón jutott volna hely számomra, de nem
volt sok kedvem hozzá. Szomorúan ődöngtem hát
a fedélzeten, biztattam magamat, hogy az éjszakai
hajóút szépségei többet érnek minden kényelemnél, de aztán újból leosontam az ebédlőbe, hátha
akadna valami jobb hely. Az ebédlő előtt, a foyerben, sorstársamra találtam dr. M e z e y Pál fiskális ur személyében. Ott ült az egyik fehér abrosszal leborított asztal mellett, előtte fél pohár
siller-fröccs és mellette F a r s a n g ur, az egyik
joképü hajóspincér. Mezey Pál vele társalgott, nagyon tetszett neki, hogy Farsangnak hivják, kivallatta az életéről és egészen érdekes dolgokat tudhatott meg tőle, mert igen összemelegedtek. Bánatomban letelepedtem én is az asztalhoz, — már
éjfél felé járt az idő és bizonyos számú spriccerek
elfogyasztása után ugy elmerültünk a kedélyes csevegésbe. hoev megfeledkeztünk minden bánatunkról.
Az utasok már mind nyugovóra tértek.
A kabinosok a legkorábban. A többiek lassan, húzódozva. Volt, ki talált valami zugot s pizsamára vetkőzve foglalta el helyét valamelyik ebédlői díványon, de volt, aki ruhástól roskadt az összetolt
székekre. Az ebédlő félhomályban derengett, de
azért s e j t e n i lehetett a furcsa poziturás szendergőket. Az egyik asztal mellett Toporczy tábornokné talált szállást magának két bájos gyermekével,
Babucival, a hajó kedvencével és Karcsival. Egy
másik asztal körül a Mezey-család helyezkedett el,
de itt jutott még hely Jelenszky százados feleségének és kisfiának, Lacikának is, akiből a hajó másik kedvence lett az uton. F e k e t e Ipoiy, a hajó
kedves, lovagias, örökifjú I p i - b á c s i j a a folyosói vaságyhoz jutott, de már D i ó sí Gézs ianár
ur, Dósa István dorozsmai főszolgabíróval és
S z t r i c h a Kálmán esperes-plébános úrral együtt
a? ebédlő hálóvendége volt.
Nekünk, kettőnknek, nem volt kedvűnk az elvási
kísérlethez. Csendesen, illetve egyrn hangosabban
fogyaszthattuk a sillert és birkóztuk le a nehezen
muíó félórákat. Egyszer csak megreccsent az első
emeletre vezető falépcső és megjelent rajta Keller
Mihály gyufagyárigazgató ur fürdfíköppenves. hálósipkás. papucsos alakja.
— Mit lármáztok itt — szólt ránk — nem hagy'játok az embert aludni. Farsang ur. adjon nekem
is egy spriccert.
Aztán leült a lépcső egyik alsó fokára, mellénk
és elpanaszolta saját bánatát. Nincs kabinja, két
nyugágyat sikerült bérelnie, abba vackolt felesé
gével együtt éjszakára. De nem tud aludni. Kissé
kényelmetlen fekvés esik abban a strandszékben.
Hát inkább ideül, közénk ő is.
így már hárman valánk együtt és letárgyaltuk
a világ minden aktuális problémáját

.nár mindenki tisztában volt a sorsával, ha nem
is tudott egvszerre megnyugodni benne.
Közben megkezdődött az ismerkedés. Két elevenszemü hölgy (igen okosan) a hajóstisztek felé
orientálódott. A kabintalanok kasztjához tartoztak szegények és azt hitték, hogy valamelyik haVégre, ugy két óra felé, bezárták a
jóstiszt majd udvariasan átengedi nekik saját ka•öntést,
binját. De a hajóstisztek szive körül — hajótörést
szenvedtek. A tisztek udvariasan mosolyogtak báa szó is elfogyott, el is álmosodtunk és — kissé
jos uj ismerőseikre — minden utjukon akadnak
ilyen mosolygási alkalmak — de a kabinjukat nem bizonytalanul, de azért megenyhült bánattal — elengedték át. Csak Somogyi József gimnáziumi indultunk, hogy megkeressük helyünket.
igazgató urnák volt viszonylagos szerencséje.
Valami kabátot gyűrtem a kókuszon a fejem
Megtudta, hogy a kormányos szükség esetén bérbe- alá, valami fürdőköpennyel takaróztam le, de soadja kabinját. Meg is egyezett vele és feleségével, káig birkóztam az álmossággal. Hallottam, hogy
valamint lányával, dr. V ö l g y e s s y János tiszti itt is, ott is felnyög valaki a kényelmetlenségtől,
orvos feleségével, a kormánvosi kabinban tette valaki halkan szitkozódott is, átkozta Várnát, meg
meg az utat megfelelő pengők lefizetése után egé- azt, aki kitalálta, hogy nyaraljunk Várnában, de
szen Ruszcsukig.
a hajógépek halk, ritmikus muzsikája megszelídíA S a t u r n u s lassan, méltóságteljesen vonult tette ezeket a belső hangokat és elaltatott. Arra
P! A fényárban úszó pesli partok között és a pa- riadtam föl, hogy az egyik pincér udvariasan, de
rancsnoki hid reflektorai búcsúképpen szeretettel igen határozottan ébredésre kérte föl a mélyem
cirógatták végig a budai oldal csudáit. A panorá- tisztelt társaságot.
olyan tündéri volt, hogy a legidegesebb utast
— Hölgyeim és uraim, szíveskedjenek fölkelni,
is megbékítette kissé keservesnek látszó sorsával.
Aztán eltűntek a budapesti partok és fények és
.1 hn'ó srorgalmasan lapátolta a vizet óriási oldalí -rekeivel. (Nagyon szégveltük magunkat eleinte,
h-srrv ilven régimódi ez a luxushajó, hogy nem propellerrel dolgozik, hanem kerékkel. De aztán meg- SzMienvi tér 2a alatt elsőrend'"', újonnan renovíVva, a ^ o n n a l r a
k i a d ó . Ekszoktuk ezt is.)
Másam bÍ7ony elálmékodtam az indulás ízsal- szei észnek, cukorkaiizletnek, cukrászdának
-nában és mire elhatároztam, hogy éjszakai fész- kiválóan aika'ma-\ Ugvszintén Rudolf-tér 5.
ket keressek magamnak én Is, a kabintalanok sz. alatt elsőrendű üzlethelyiségek mérsékelt
kasztjának legkevésbé élelmes tagja, már csak az bérért lakással is azonnal kiadó. Tel. 28—20.
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mert négy óra van és takarítani kell.
Ásítozott, morgott, nyújtózkodott mindenki, de
végül csak föl kellett tápászkodni és aztán megindult az álmos hadak ostroma a szűk mozsdófülkék birtokbavételéért. Boglyashaju szépasszonyok
hosszú hálóinges öregurak, borotválatlan, gyüröttképü gavallérok lézengtek össze-vissza a hajón. Akinek esze volt, az sietett a fedélzetre és élvezte utiprogramunk gyakran megismétlődő fény.
pontját a dunai hajnalt.
Szép ilyenkor, a hajnali órákban a Duna.. A szc
líd partok kőzött méltóságteljes komolysággá
hömpölyög a víz és a hajó mély barázdákat szán'
a síkján. Ezek a barázdák napfényben fürödve öle
lik össze a messzi partokat és követik a hajót hü
ségesen.
Előkerültek a fényképezőgépek
és csattogtak szüntelenül. A parancsnoki hídon titokzatos komolysággal sétált a másodkapitány, jó
képű osztrák fiu. Ha előre nézett és csak a végtelenbe nyújtózkodó vizet látta, biztosan valami
hatalmas óceánjáró gőzös kapitányának érezte
magát.
A fedélzet gyorsan benépesedett, pizsamás
urak és hölgyek szippantgatták a friss levegőt és
elfelejtették az első éjszaka sok kínját, bosszúságát. Kezdtek megbarátkozni a hajóval, kezdték
észrevenni, hogy az útnak vannak egészen kellemes részletei is. Már kialakultak a kisebb társaságok, már felébredt az érdeklődés a többiek", az
idegenek iránt. (A hajó Bécsből indult és igen
sok osztrák és cseh utast is hozott magával. De
a magyarok többségben voltak és biztosították a
hajó magyar jellegét.)
A partokon kis falirk maradtak el, apró templomokkal. tornyokkal.
Eleinte mindent lefoto&ratá'tnnfc,
de aztán rémülten láttuk filmjeink" rohamos fogyatkozását és takarékoskodni kezdjünk a felvételi lehetőségekkel. Dél körű" értük el a trianoni
határállomást. Mohácsot. Itt még kiszállhattunk a
szárazff^dre, vásárolhattunk gyümölcsöt, kenyeret.
Aztán túljutottunk a trianoni határon, Az első
iugosz'áv állomás Bezdán volt, ott jugoszláv fináncot kaptunk hivatalos kísérőnek a hajóra. Keresztűlnéztünk rajta és ugy lestük az elszakított
partokat: vájjon meglátszik-e rajtuk a változás.
De a pprtoik nem változtak. A parti füzesek éppen olyan bánatosan borultak a Duna vize fölé,
mint följebb, az elhagyott magyar részeken. Egy
halászladik suhant el hajónk mellett és örömmel
hallottuk, hogy a rajta ülő halászok magyarul beszélgetlek. De a hajón a trafikos pincér már szerb'
cigarettát kínálgatott és mi sieve cseréltük föl fanyar és magyar memfiszeinket a szerb trafikkal.
Az idő gyönyörű volt, a fedélzet fölé már kifeszítették a ponyvákat és az utasok már kutat'ak
a hűvösebb, az árnyékosabb, a szellősebb helyek
után.
A hajó Hátsó korlátjánál néztem az elmaradó vizeket. Hirtelen érzem, hogy valaki megérinti a
vállamat. Az egyik hajóstiszt volt. A fülembe súgta, hogy Mohácson megüresedett egy ágy az egyik
négyszemélyes kabinban. Ha a „Herr Bedakteur" parancsolja, hát rendelkezésére áll napi öl
pengő hatvanért. Saturnus szeretné, ha Én szerkesztőségem kellemesen érezné magát a hajón.
Persze, hogy parancsoltam és ebéd után királvi
gőggel jelentettem be álmélkodó és leplezetlen"'
irigykedő kabintalan útitársaimnak, hogy;
— Kost pedig meayek. szunditok egyet
a „kabinomban."
Ha a szemek gflzdarukká változtak volna, mos'
nem igen Írhatnám meg ezeket a dolgokat, »mert
ott úsznék valahol a Fekete-tenger közepe táján
Odessza, vagy Istambul felé. De nem változtak
át a szemek, én ellenben nagvszerüen kialudtam
magamat és délután gőgösen élveztem ki a rangemelkedést: átjutottam a kabinosok előkelő társadalmi osztályába.
Maaryar László.
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Fiu- és leánykaruhák.
Kabátok. — Kötények.

Intézeti ruhák

15 éves korig. Dr. Vajtáné Fonvó P'rl kész gyermekruhaneműek árusítása S Z E G E D , Tisza L*fos körút 38., IL em.

SZEGEDTŐL—PERUIG
1.
Az állomáson mégegyszer kezet szorítok a kedves perui íőkonzullal, kicsit eríísebbeu szorítom
magamhoz az ibolyacsokrot ós már indul is a vonat. Harmadszor megyek a j otthonból... haza.
Budapest, Wien, Salzburg, Innsbruck, Züricb.
Basel. Paris. A Rue des C n>ucines-i hajózási irodában már majdnem — „oHlion" vagyok. Spanyolszó hangzik minduntalan, intézzük az utolsó dolgainkat. És a Gara Montparnasseról elindut véli ik a különvonat. Magyar újságot nem kapok az
állomáson, a Délfranciaországba menőket nem érdekli már Európa. Rohan a vonat, alig értjük egymás szavát, alig tudunk az étkezőben enni, de a
10 órás utat megtettük 8 óra alatt és már La
Rockelleben vagyunk, ujabb félóra múlva a kikötőben: La Pallieeban. Ezen a primitív helyen bonyolódik le a délamerikai nyugati partok egész
forgalma Ide állnak be a hatalmas angol po«tahajók és «zren és ezren hajózzák ki és be magukat. Az uj, a nagy cementkikötő már épül, de évek
ke):enck még ahhoz, hogy elkészüljön.
,,Erős" a teűger;
házmagoí hullámok'
és az Indo-amerikai hölgyek legnagyobb r?sze
már a hajóhoz vivő motorosban beteg lesz. Micsoda áldozatokat fogunk hamarosan bemutatni Poseidonnak és Neptunnak, mi lesz itt még, ha beérünk a hirhedt B i s c a y a b a ? De már fent is
vagyunk a* elegáns húszezer tonnás 0 r b i t a
nevü liverpooli hajón, már végig is megyünk a
tisztek, altisztek, stewardok sorfala előtt, már m?g
ts kapta mindenki vezetőjét és már a kabinban vagyunk. Ismertetik a többi helyiséget a szalonban
kirki meskapja a földről kapott utolsó üdvözleteket. Hogyan tudjak napok alatt elszakadni régi
bazámlól, amikor most kapom meg a táviratot
Szegedről.
Ebéd közben elindultunk. Sápadtak vagyunk
valamennyien, sokan már mennek, vánszorognak
a kabinok felé, hamar lefeküdni, mert mégis az
egyeden orvosság a tengeri betegség ellen az ágv.
Két napi és két éjszakai vihar.
sőt orkán után beértünk V i g o b a . Az utolsó
európai kikötő. Bánat, ha visszamegyünk és hallelujás öröm, ha a túlsó partokról érkezünk Vigoba. Akkor köszöntjük Európát, Ilyenkor bu
csuzkodunk tőle. Sok utas jön a hajóra, legtöbbje
kivándorló. A köztársaság éppen ugy ontja Cuha
és a latiH országok felé, — mint nem is olyan régen a monarchia. A mostani Espahának száraz a
kenyere és savanyu a bora. kietlenek a hegyei és
már a rómaiak azt mondta'*, ha madár repül át
a Castilián, enni és innivalót vigven magával,
mert különben élienhal. Valamikor a morok DélWflBvoloFszágot kertté varáifcolták, ők honosították meg a narancsot, citromot, datolyát, mnndu
lát, cukornádat, gyapotot. Egyetemeket alapítottak. a mezőgazdaságot tudományos alapon tanítottak és olyan utakat építettek, amelyeken kivül
nincsenek jó utjai az országnak.
Adios Európa! Nekivágunk az Atlantinak.
Kiderült az ég, elállt a szél. süt a nap. nincsenek
hullámok és végre magindul az elegáns hajóélet is.
Nap-nap után bál van, ismerkedünk és mert emberkék vagyunk, itt is, ott is
blikkek alakulnak ta pletykázunk.
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és a Mercedes-gépet gyötri, még nálamnál is hoszszabbakat firkál. A franciák ellenben melegen
tartják a barátságot a csehekkel, egya»ztamál étkeznek és a világért sem innának más borokat,
csak franciát. A S a c r é C o e u r 9 taggal van
képviselve, kilenc apácánk van. kedves majdnem
mindig jókedvű nővérkék, kik részben Rómából,
ré'zboo Parisból jönnek. Kitűnő az étvágyuk, a
ho-szu é''ap majdnem minden fogását végigkóstolják. Négy papunk is van. Kettő velünk utazik,
másik ket.'ő a második osztáiyou. Minden vasárnap 8-tor m'se van, 10-kor protssiáas istentisztelet, mert egy angol misszionárius is velünk utazik. A muszionárius Chilébe megy, az Andesekben M Aconcaguán fogja az iDdiokat téríteni.
Nagyon sok ai an^ol turista,
gazdagok mind az elsőn utazna*, ők a Bermudára
mennek, olt fogHak 3 hétig golfozni.
Velünk
utazik egy cairoi angol ur is, idegösszeroppanás,
sz orvosai hosszú tengeri utat javasoltak, izgalom
és alkoholmentesen éljen három-négy hónapig é<
Mr. Jackson ezt ugy tartja be, hogy hajnaltól
délig a kabinjában horkol és dél'ől hajnalig a
bárban suffol.., J. R. S m y I h P i g o 11 a hires sRfjel légügyi szakértő is uti'ársunk. Hozzánk
iön, Peruba, a kormány bivta meg csekély f>00
font havi fizetéssel, a hadirepűlő^eink instruálására és a légiszolgálat reorganizálására Mindjét
lába még törött, még bieeg, de nappal is repülőgéppel álmodik. No lám, hát hiába kürtöljük teli
a világot Genfen keresztül Celombia agresszivitásával és a mi békés szándékainkkal, — Smvth
Pigoli hozzánk jön...
Hangos a bár, töméntelen ital fogy el, de hangosak a szalonok is, ahol indiai és ceyloni teákat
szervíroznak és a 17 logásos ebédek és vacsorák
után tortákat és sendvieliokat... Az estélyek elouja, az álarcosbál is lezajlott és a zene-müsor első
számaként a „Rokóczi Marsch" szerepelt. Egyik
reggel kér az interprète, menjek le a harmadik
osztályra, földi eim vannak .kéretnek, „fáradjak"
le hozzájuk. Lementem.
Kivándorlók!
Szegény magyarkák, ezek is szerencsét próbálni
jönnek ide és nekem nem volt szivem felébreszteni őket: nem tudtam és nem is akartam megmondani nekik, hogy itt sok már az ember és kevés a
munka. Álmodjanak, reméljenek, olyan jó álmod?
ni és olyan jó remélni! Megnéztem a második osztályt. Feltűnően sok a francia utas és még fe'tü
nőbb, hogy legtöbben Daudet és Maurras ujsági
ját olvassák. Hivatalnok emberek, mérnökök, utazók. no meg a nők, akik valamikor elsőn utaztak,
de mert „csökkent" a forgalom, a másodikra szorultak. Ezek a francia nők is szerencsét-próbálni
jönnek ide, ahol már 14 éves korukban szeretnek
a nők. Ebből is csalódás lesz és nem milliomos ültetyényessel kötendő házasság.
Osztrákok is vannak, ezek egy Hitleres fordulat
tói félve, idejében akarják magukat átmenteni a
„Wunderlandok" egyikére. Wunderland? Ssegény
osztrákok! Lekísért „firtató" sétámra Senor Corncjo, ujhazám volt párisi minisztere, kivel sokat
beszélgettem és kivel jóbarátságot kptöttünk. Nekejji adta egyik könyvét: „La lutte pour la paix,**
Poincaré irta hozzá az előszót és ő küldptt nekj
hires oroszországi útjáról gyorsfutárral caviárt;
azon a? oroszországi uton határozták el a mi szegény kis Hungárián^ feldarabolását. Nekem nem
ízlett esténkint a caviár...
Négy nap mulya elhajóztunk

Peru és Columbia között feszült a viszony az
Amazonas háromszöge miatt, Putumavo és Letícia miatt és ez megérződik rajtunk Dehogy is
aa Azori-szigetek mellett.
ülünk le kártyázni a e el ont» f a l utasokkal, éppen csak. hogy regaelenklnt a nagy sétányon üdvözöljük egymást. De nem nagy a szepelem az • Nem állunk meg, csak kőhajitásra nézhetjük a
angolok és skótok között sem és hol ebben a sa- portugál „gyarmatokat". Szétszórtan fehér házak
rokban, ho' a bárban figurázzák ki egymás be-; és a partok mentén csúnya, fekete halászbárkák.
Az apácáink örülnek, hogy milyen szép és milyen
szédjét. Németünk magára maradva könvveket fal

nagy az „Iglesia." Valóban a legszebb, a legnagyobb épület mindig a templom. Egy sárgatollu
madárka jön a hajónkra a földről és mi ijedten
hessegetjük a vigan csirvirelő állatkát: menj viszsza, a mi Orbitánk 17 mérföldes óránkinti gyorsasággal rohan, mi lesz veled, ha elhagyjuk a szigeteket? Megfogni nem lehet, vigan cikázik ide és
oda a sétányokon és izgalomba hozza az egész
hajót.. Gyöngéd, aggódó emberek leszünk valamennyien és féltjük a madárka életét. Nekem a
háború jutott eszembe, öldöstük egymást, szemeket szurlunk ki és ma más fegyverekkel ugyanezt
csináljuk egymás ellen... Harc a békéért a cime Cornejo barátom könyvének és Poincaré irta
hozzá az előszót.,,
Szamos Sári.
a lepjobb, legrACianoztasson
tribb és legolcsóbb
v&Knlatnál. Filléres árak. Telles garancia.

Lakásfertőtlenitá Vállalat,
Tisza

Lajos kőrút 58. Tel. 31-77
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A kereskedelmi

könyvek illetéke

Legutóbb közöltük a kereskedelmi könyvekkel kapcsolatos leletezési szabályokat, evvel
kapcsolatban mosst a lerovandó illetékeket ismertetjük.
A bekötött kereskedelmi könyvek illetéke
ívenként 50 fillér. A szabályszerű ivnagyság
5000 négyzetcentiméter. A bekötött könyveknél
az ivenkénti 50 filléres illetéket annyiszoF kell
leróni, ahányszor az ivnagyság, azaz 5000 négy.
zetcentiméter a könyv összes leveleinek összeszámított térmértékeben foglaltatik. A csonka
maradványt teljes ivnek kell számitani. Olyan
könyveknél, amelyekből a lapok egyes részei
vagy egyes lapok kivehetők és az üzletfeleknek
kiadandók, ezek a leválasztható részek számításon kivül esnek.
*
Egyes ivekből álló kerskedelml vagy ipart
feljegyzések illetékét minden iven külön Kell
leróni és pedig az egyes ivek illetéke 1500 négvzeteer.timéterig 10 fillér, ettől kezdve 2500
négyzetcentiméterig 20 fillér, 5000 négyzetcenti,
méterig 40 fillér s ezen felül ivenkint í P.
Nem szünteti meg az illetékkötelezettséget az
a körülmény, hogy a könyvet esetleg több példányban vezetik s az is közömbös, hogy a papírnak mindkét oldalára irnak, vagy csak az
egyikre.
Azok a könyvek, amelyek nem szoros értelemben vett üzleti események feljegyzésére
szolgálnak, mint például név, tárgymutatók,
határidőnyilvántartások, kereskedők és iparüzők zsebkönyvei, másolási könyvek, munkásnak átadott anyagról vagy a munkás által szál.
litott munkáról szóló feljegyzések, nem illetékkötelesek.
A kereskedelmi könyvek és ivenként vezetett
feljegyzések illetékét a könyv vagy nvomtatvány használatának megkezdése előtt keli leróni. Kétség esetén a pénzüívigazgatóságok hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy bizonvos könvv, vagy nvomtatvánv illetékkötelesek-e vagy sem. A pénzügyigazgatóság határozata ellen a pénzügyminiszterhez van fellebbezésnek helye.
Hofbauer Artpr.
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m a d é l u t á n 4 órai kazdettel. — Lesz férfi
„szépségverseny". A legszebb ás legcsúnyább
férfi értékes jutalmat kap. 7 órakor halász által főzött halpaprikás: 1 adag hal fél'.iier borral, 1 üveg szódával P 1-40. 8 érakor nagy tűzijáték. Zene- Tánc.
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Csipőfüzök, melltartók, pécsi gyártmányú bőrkesztyűk m t T f t f i g a
A hulló csillagokról
Irta Schiller Miklós.
Forró augusztusi nyáresti hangulatban bámulom
meg a felettem elterül« csillagos égboltozatot
Milliárdnyi ragyogó apró csillag nagy összeviszr
szt ságban, csendben, halálos nagy nyugalomban
ékesíti « reánkboruló misztikus és megmagyarázhatatlan csillagpalástot, mely a nyugalom érzését
váltja ki a legzaklatottabb életet élő ember lekéből is.
Az égen hirtelen felvillan egy fénypont. Nem
tudjuk, hogy honnét jött, csak látjuk, hogy hangtalanul megindul, világító csóva jelzi tüneményes
útját, s azután hirtelen eltűnik. Azt mondják ilyenkor az emberek: lehullott egy csillag! A világűrben megmozdult valami. Ilyenkor augusztusban a
csillagok valósággal tündértáncot lejtenek. Ezrével villan fel a tüzcsóva a nyári éjszakában, csodálatos tűzijátékkal szórakoztatva a tejúton harcba induló Csaba vezér és hun vitézei végeláthatatlan seregét. Ez a tűzijáték nem az első és nem az
utolsó. Csi'-agok mindig fognak hu'lai)i..
Itt len*, ezen a gömbölyű örökké mozgó földtekén is gyakran tűnnek tel „csillagok." Nem égitestek
csak „földi csillagok." Jönnek valahonnan, feltűnnek hirtelen, egy ideig ragyognak, de
—» nem mindig világítanak, — azutén lehullonak,
hogy helyüket egy másik „csillag" foglalja el.
Nem jönnek és nem mennek hangtalanul. Útjukat
lárma, durrogás, görögtűz jelzi, lehullásukat por
és kénköves büz kiséri. Nem Coppernikus vagy
Kepler fedezte fel őket. Galilei se sokat vesződött
velük, az asztronomia nem ismeri nevüket, az objektív lencséje nem hozza őket hozzánk közelebb,
tr nem fényes, ragyogó, ritkán észlelhető üstökösök, csak egyszerű kis bolygók, amelyekből éppen
elég van, amelyek ügyes tánclépésekben bolyonganak jobbra, balra, felfejé — de lefelé csak akkor, ha rövid vagy hosszú pályájuk után végre
eltűnnek a semmiségbe.
A csillagokat csak az égboltozaton szeretem
megcsodálni, a földön szeretem látni — az embereket. Mert meg van mindennek a helye a nagy
alkotásban. De a mérhetetlen emberi becsvágy az
egeket ostromolja. Szaporodnak a „földi-csillagok"
és ha nézem ezeket a „műkedvelő-csillagokat "
sokszor elszorul a szivem, s ha látom őket a porba
hullani, sajnálom őket «sert van közöttük sok ragyogóan tehetséges, jobb sorsra érdemes ember
és csak éppen az a hibája, hogy a nagy vágy a
csillagok trónusa felé, elfelejteti vele, hogy husból-vérből alkotott ember, kinek csak egy vágya
lehet emberien élni
emberekért és csak a pihenés óráiban gyönyörködni a hatalmas égbolt ragyogó csillagzatában.
Azt szokták mondani, hogy közéleti férfiúnak —
füraif kell » kritikát. Tűrnie kell — vagy jobban
mondva törnie kellenel De próbáljuk csak kritizálni, próbáljuk csak egy kicsit komolyabban belenézni abba a közéletbe és próbáljunk őszintén
hangot adni érzelmeinknek! Suttog a fáma, pletykál a sok száj, de az oroszláH még nem döglött
meg, még nem lehet belerúgni, még él. Lábai elé
borulva várják szavát, lesik parancsát, keresik kegyét, de ha egyszer évek múlva kikezdi az apró
kis kukae, a esillag homályosodni kezd, a térdreborulok elsompolyognak, a kegyencek szája hir-

Még sem lehetünk csak ugy uram-bátyám szolidaritásból örökké kitéve annak, hogy az elóbtnk rakott bálványokban és fölébűnk parancsolt csilla*
gokban állandóan csalódjunk. A magyar köztisztviselő nem volt bálvány, és nem volt műkedvelő
esillag — az egyszerű«* kifejeave magyar köztisztviselő volt Nem a Balkánról exportálták, — de
a Nyugat-Európa irigyelte tőlünk. A köztisztviselő hire, rangja és becsülete megóvása érdekében várjuk azt az általános intézkedést, anjelj
véglegesen megtisztítja a közéletet a salaktól,
amely visszaadja a polgárság nyugalmát, bizalmát, amely nem teszi ki állandó meglepetéseknek
— a csillagimádókat, akiktől még sem lehet megkívánni, hogy állandóan változtassák térgyeiket,
hogy állandóan 90 fokban tartsák derekukat és
óraműpontossággal tudjanak a letűnt csillag árnyékából — ha kell, vakbelük árán is — a feltűnő
csillag ragyogásába átvándorolni.
Maradjunk a földön és ne irigyeljük az égboltozattól a hulló csillagokat

telen megnyílik és villámgyors elhatározással tekintenek arra, amerről az uj esillag megjelenését
remélik.
Ma itt, holnap ott hallunk egy felfüggesztésről,
egy kény szernyugdij ázásról, heteken át tartó törvényszéki tárgyalások vetkőztetnek erkölcsi meztelenségre magasrangu tisztviselőket, volt államtitkárokat, volt minisztereket vesztegetésektől,
családi panamáktól, visszaélésektől és a bűnök
minden bűnétől hangos az élet d« a megkopott
csillag
helyére
már
vár
az
uj csillag,
az egyik
elment és jön a másik, magára
veszi a közélet megtámadhatatlan tógáját és a közvélemény remegve várja, hogy az ország melyik
részén kezdődik — élőiről a tánc.
És mindég csak a bűnös felel, soha az ellenőrzés. Az ellenőrzés tobzódik az örömben, hogy végre ő is felfedte azt, amiről az utolsó kiskutya is
Ugatott már, de bölcsen hallgat arról, hogyha gya.
korolta volna jogát és végezte volna kötelességét,
ugy a kiskutyának nem lett volna miről ugatni
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Budapest- Szeged,
Kárász ucca 11. sz.
Telefon 3 3 - 7 6 .

Őfensége fogyókurát tart

Postyen, augusztus végén. Maharadzsát már
jóegynéhányat láttam, maharazee-t — igy hívják az aktív indiai uralkodónőket — eddig még
nem üdvözölhettem.
Most kerültem először
szemtöl-szembe egy indiai fe j ed el em a s.s zomi y al •
Teljes névéin Her Highaess Indira Oewi The
Maharanes of Coech Bohar-nak hívják uralkodója az angol prefekturátus alatt álló Coech
IBonar országnak, amelynek kiterjedése három
és félezer négyzetkilométer és lakosainak száma megközelíti az egymilliót. Ezúttal először
Van Európában és
fogyókúrát tart KarlsbadbanA férje aktiv maharadzsa volt, pár évvel
ezielőtt meghalt. Fia kiskorú még és amig megérik a távol kelet elefántcsontból faragott trónjára, addig őfensége uralkodik helyette- A maharanoe Angliában tanult és még fiatalabb korában megismerkedett a napali maharadzsával,
akivel együtt
végezte tanulmányait Anglia
egyik
legelőkelőbb
tieveJőir.tézatéban.
A
bneplai maharadzsa — aki kúráját
tartotta
Pöstyénben — meglátogatta kollégáját a karlsbgdí Sprodel mellett és őfensége most visszaadta a vizitet.
1
A látogatást hosszú
levól és táviratváltás
, előzte meg, a briepali maharadzsa aztán a mult
: héten autón bement Pozsonyba, ott várta meg a
í fenséges asszonyt, akit autón hozott el rnagá\ val. Pöstyénbe.
A napnak úgyszólván minden órájában más
és más, indiai selyemből készült ruhában lehetett őt látni. Legtöbb toilettje brilliánsokhal és

igazgyöngyökkel
van diszitve.
A
fioteíbea
harminchét darab ékszereket
örzött egy erre a
célra kirendelt detektív,
az ékszerek között
volt egy igazgyöngy sor, öt s o r b a foglalt babszemnagyságu, rózsaszínű
igazgyöngyökből
összetéve, értékét még csak meg sam lehet
közelíteni.
A maharadzsa itt tartózkodása alatt nem ivott*
csak paradficsamkoktailt — alkohol nélkül —
és asztalánál állandóan ásványvizes palacld
állott, a maharanec ellenben nem vetette meg
az itókát és etekinitötben olyan gusztusa volt,
hogy versenyt ivott mindönkivel. A frakkos
pincérek rendelés nélkül hozták a különböző
erős kaktaileket ós a
fejedelemasszony egy;
ültébein húsz pohárral is megivott — minden
különösebb hatás nélkül- Szerette a pezsgőt, a
francia márkákat % csillogó szemekkel gyönyörködött az — üres fiaskókban.
Roppant elegáns hölgy. Platinafoglalatú lorgnont tartott a kezében, amelynek minden ujján szikrázott a gyöngy és brilliáns- De legszebb ékszere kétségkívül az a platinába foglalt tigrisköröm volt, amelyet hatalmas brilliánsok borítottak be.
Minden nap détig aludt — rendesen csak a
hajnali órákban került haza. Egyetlen vaszsziója; a tánc...
Winterry Alfréd, a hiros grafológus analizálta írását és fényképét és ezt mondta róla:
,,Sokszor szenvedett depressziókban, szereti
a gyermekeket, az életében volt egy nagyon

A SVÁJCI BENEDICT NYELVISKOLA
s z e g e d i

o

D u g o n i c s tér

11.

szám.

megnyitó hirdetménye <1

( M u 11 e r

p a l o t a )

••

M e g f e g y z é s : A DeneifltCMSttOMk nem nevelőintézetek, ahogy azt gyakran
tévesen következtetik a „BENl- D I C T - S C H O Q L S " elnevezésből, hanem olyan intézetek,
amely ekben felnőtteket képeznek ki egyenként vagy 3-as, esetleg 10-es csoportokban különös tekintettel a kiválasztott társalgási nyelvre.
Kérje díjtalan p r o s p e k t u s u n k a t I

Aty elvele:
Német, angol, francia, olasz, spanyol
saját könyvek és rendszer alapján.

Gyorsírd« :

Minden nyelven és bármely rendszer
sieriat

Gépírás

:

Saját tizujas r e n d e z « 8se*i«t.

Nyelvtan

folyamolt

*

Kezdők, haladók és gyakorlottak rés»Are irodalmi és kereskedelmi levelezés. — Tanári
Kar: Különlegesen képzett.

Felvilágosítás és beiratkozás hétfő
szeptember V á l ó i kezdve. Az Iskola reggel 8-tól esle S-ig nyitva.
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Iskolai fehérnemüek, kötények, gyermek harisnyák pöiiírTestvéreknél
nagy szerelme, ezt nem tudja elfelejtetni. Ha
másít szeret, akkor is első
nagy szerelmére
gondol mindigÉletében nagy meglepetések
érik, ezek is kapcsolatban lesznek a sziivével..-"
Alacsony termetű,
mindig mosolygó arcú

asszony. Az ember azt gondolná, hogy alig
múlhatott el huszonöt esiztendős
Az útlevél
azonban indiszikrét. És elmeséli, hogy őfensége
tul vain már a negyvenen is •. •
Paól ]6b.

LESUJABBÖSZI CIPŐ K Ü L Ö N L E G E S S É G E K ^
ISKOLA CIPŐK

e g A D A f l I I CIPOÜZLET K«r«»z
;at U K N I I H ucca 3. Tel. 32-76.

árusítását megkezdtük.

Híreik
— Filléres gyorsvonat Szegedről Keszthelyre.
Szeptember 8-án Szegedről Keszthelyre filléres gyorsvonat indul. A filléres vonat Szegedről 3 óra 38 perckor indul, Keszthelyre érkezik 1 óra 36 perckor. Visszaindul 9-én este 8
óra 31 perckor. Szegedre érkezik 10-én 4 óra
09* perekor. A filléres gyorsvonatra a menetlérti jegy ára 6 pengő 70 fillér. A vonatra érvényes menetjegyeket 3-tól kezdve árusítják.
— A csorvai ut. S z é 1 p á 1 Benő törvényhatósági bizottsági tag szombaton délelőtt csorvai és zákányi küldöttséget vezetett dr. P á 1 f v
József polgármesterhez. A küldöttség a csorvai
utak javításának elrendelését, a csorvai müut
uj. ötkilométeres szakaszának kiépítését, a düiőutak rendezését, a félbehagyott uthengerelés
folytatását kérték. Az uj útépítésre a küldöttség a községi pótadót ajánlotta fedezetül. A
polgái mester válaszában kijelentette, hogy a
községi pótadót, eltekintve áltól, hogy annak
minden fillérjére égető szüksége van "a városnak, útépítésre semmiesetre
sem lehet felhasználni. mert az utak céljait a külön utjdó
szolgálja. A csorvai ut uj szakaszának kiépítését a közgyűlés már régebben elhatározta, de a
szükséges kölcsönt eddig nem tudta megszerezni a város., Az utakat, amennyire a meglevő
anyagi keretek engedik, javítani fogiák. A küldöttség uj iskolát is kért a csorvai kereseti járásba, de a polgármester közölte, hogv a külterületi iskolák felállítása állami feladat.
— U j igazgató a szegedi moziknál. A szegedi
moziknál igazgatóváltozás történt; Vogl Rezső
helyett P e t h ő József lett a szegedi mozik u j
igazgatója. Pethő József nevét jól ismerik a
filmszakmában, éveken keresztül egy művé.
szeti magazinnak is a szerkesztője volt. Közölte Pethő igazgató, hogy az ujorinan átalakított Széchenyi Mozi szeptember 8-án nyilik
meg a „Rotschildok" cimü filmu jdonsággal. a
Belvárosi Mozi 13-án a „Lila akác" cimfl legsikerültebb magyar filmmel nyit. A három mozivállalat között a kooperációt továbbra is
fenntartják azzal a céllal, hogy a szegedi mozik ne legvenek kiszolgáltatva a filmkölcsőnzőknek. Pethő igazgató Budapesten. Berlinben és Parisban szerzett szaktudását állítja a
szegedi mozik szolgálatába.
— Eljegyzés. Tfj. Panyó Sándor eljegyezte Sele
H
Júliát
— Albrecht töhercep válópere. Budapesről jelenük: Albrecht királyi herceg válik feleségétől,
L e l b a c h Iréntől.. Néhány évvel ezelőtt a házasság nagy fellünést keltett. Hir szerint Lelbach
Irén „hűtlen elhagyás" cimén indít válópert férje
ellen, akivel már hosszabb ideje nem él együtt. A
válópert közös megegyezéssel határozták el.
v F.irtus Bentian, az égetett porcellán korona
f.hrkel korona) specialistája szalwdságáról Hazaérkezett és fogászati rendelését Tisza Lajos--fcörul 41
alatt megkezdte. Telefon: 16-97.
— A üviimölcskiállitás nagv sikere. Nagy
sikerrel folyik a Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egvesülete által rendezett gvümölcskiállitás. A kiállítás keretében bemutatásra kerülnek az összes őszi és téli gyümölcsfajták, valamint szülők pompás, színes változatai. A gvümöleskinllitáson bemutatják a gyümölcsfák
helves kezelését is. Külön osztálya van a gvümölcsfák betegségeinek, ahol a pajzstetütől
kezdve minden
fajta gyfimőlcsfahetegséffet
szemléltető módon ismertetnek és bemutatiák
a kezelés, védekezés helves módját Is. A kiállításon gvümölrskóstolót állítottak fel,
alio!
néhány fillérért a legkülönbözőbb gvümSIrs.
fajtákat lehet megkóstolni. A" kiállítás nyitva
van reggel 8-től este 7-1«.

— Ha fáradt és izgatott, ha a hasban feszülés
érzése kínozza és gyakori félelemérzetben szenved, akkor igyék reggelenként éhgyomorra egy
pohár természetes „Ferenc József' keserüvizet,
mert ez megszünteti az emésztési zavarok okait, csökkenti a mérges bélgázfejlődést s elhárítja a vértódulásokat. Az emésztőszervek bántalmainak több orvostanára elismeri, hogy olyan
tüneteknél, melyeket a bélben keletkező mérgek okoznak, a Ferenc József viz kitűnően beválik.

TEtiniSZCIKKEK. B R U M , HANGSZER

— Tanitóvál&sztás. A szegedi fiuiparostanoncfskola tanári karába a felügyelő bizottság egyhangúlag B á l i n t Gyula Sándor, T ó t h János és
V a d á s z József szegedi községi tanítókat választotta meg főhivatású tanerőkké.

Leányka, fiu, női, férfi ernyők a
legnagyobb választékban legolcsóbban a Fehércégtáblás BOROS-nál
x Ingyenes gyorsirási gyakorlóórákat kezd
szeptember 3-án, hétfőn este a Szegedi Gyorsírók
Egyesülete. A gyakorlóórák minden hétfőn és
szerdán este 6—7 óráig lesznek az egyesület helyiségében. (Honvéd-tér 4.).
— MUNKAKÖZVETÍTÉS Állást kaphat a Hatósági Munkaközvetítőben: 2 kovács, 2 épületlakatos, 1 kosárfonó, 2 bognár, 5 kádár, 1 mázoló, 1
szobafestő vidéken, 4 borbély, 1 cipész, 5 hölgyfodrásznő, 1 kifutófiu, 10 ügynök, 1 sütősegéd, 1
perfekt szobaleány, 1 mindenes szobaleány és 3
mindenes főzőnő.
x Sajnálatra méltó emberek, kik rheumától szenvednek! Könnyen segithetünk azonban rajtuk néhány Aspirin-tablettával.
— Vicki Baum: Az utolsó tánc — Délmagyarország kölcsönkönyvtára.
— Intézeti iskolaruhák elismert elsőrendű kivitelben készülnek Wigner Mihályné női és gyermekruha szalonjában, Kölcsey-ucca 11.
107
Iskolába
járassa gyermekét
Legcsinosabb kivitelben, legolcsóbban

clofhkotényben

Tisza áruházban K kWr
— A Pajor-szanatórium (Budapest, Vas-ucca 17.)
uj olcsó kórházi osztálya. A Vas-uccai dr.
Pajor-szanatórium a gazdasági helyzethez alkalmazkodva, kórházi osztályt nyitott szanatóriumi ellátással napi 8— pengő
ápolási
dijjaL A különszobák árait is lényegesen leszállította Különleges gyógytényezői
Bádiumkezelések, bélfürdffk (enter ocleaner. Darmbad). szívbetegeknek kimélő és pihenő kúrák (electrocardiograph). szénsavas fürdők stb Nagyszabású vizgyógy, Zander és ortopád gyógytermek. asthmaszobák. sebészeti osztály elsőrangúan felszerelt
műtőtermeivei, plasztikai sebészet, emlöplasztika,
orrkorrekció, arcmegfiatalttás (ránceltüntetés) stb.,
urológiai osztályán a legmodernebb berendezés és
készülékek. Szülőosztály 18 napi legwévsékeltebb átalányárban stb. — Tájékoztatást nyjijt szívességből Szegeden: Temesváry József gyógyszerész, Makón: Szöllftssy Jenő gyógyszerész

Steiner hangtzerüzem
Ingyenes tanítás.

Kelemen ucca T.

— A Rudolf-téri halászati kiállítás. A diákok
előszeretettel keresik fel a rendkívül tanulságos
és érdekes kiállítást, amely feltárja a Tisza egész
életét, a halvilágot és a Tisza növényvilágát. A
halászati kiállításon akváriumokban bemutatják
a Tiszában található összes halfajtákat, amelyek
a mult heti gazdag halzsákmányból rendkívül szép
példányokkal gazdagodtak. A halászati kiállítás
érdekessége az akváriumban található „kis vöcsök", valamint a különböző rákok és teknősbékák szép gyűjteménye. A kiállítás nyitva van reggel 8-tól este 7-ig.
x Zueker Hilda oki. zongoratanárnő (Somogyiucca 11.) a tanitást megkezdte.

Esterházy sonkák, ISIszeltek,

vaj, sajt,
csemegeáruk

Márkusnál, S!",6

Vizmizéria a Csillag-téren. I r it z Béla
törvényhatósági bizottsági tag indítványt jegy.
zett bé a legközelebbi közgyűlésre, hogy a
Csillag-téren egy kifolyót szereltessen fel a város. Rámutat arra beadványában, hr|rv még
1930-ban elrendelte a polgármester a kifolyó
felszerelését, erre azonban mindeddig nem került sor. A Csillag-téri szükséglakásokban állandóan 20—25 munkáscsalád
lakik 70—80
gyermekkel. A családok még a legszükségesebb
háztartási tárgyakkal sem rendelkeznek, leg*
többjének annyi edénye sincs, hogy a napi ivó.
vízszükségletüket tárolják. A legközelebbi kifolyó 400 méter távolságra van és a vízért való'
járás igen sok időt vesz igénybe. Indítványában azt kéri Iritz Béla, mondja ki a közgyűlés,
hogy a Szilléri-sugárut végén, a Szilléri-sor 38.
számú ház előtt kifolyót szereltet fel a legrövidebb időn belül.

Panlanok

Olcsó arbon kf-szUlnek,
rftfjlek úttá alakíttatnak

Soós

Lafosné

paradicsomi

piplanflis

me. ne*k Ferenc n. S

x Csoportos zongoraoktatást a zsidó népiskolában szeptember 15-én kezdők és haladók számára újból megkezdem. Jelentkezés délután 3—4 óra
között a zsidó óvodában. Winterné Weisz Sári.
x Az iskolai év megnyitása a Tnnyogi-reá.1gimnáziumban. Szeptember 4-én 8 órakor különbözeti vizsgálatok. 5-én 8 órakor a különbözeti vizsgálatok folytatása és a javitó vizsgálatok 5 én,
6-án és 7-én délelőtt 8—l-ig pótbeirások. 9-én
reggel háromnegyed 8 órakor gyülekezés Veni
Sanctera; 9 órakor ünnepélyes évnyitás az intézet
nagytermében, 10-én rendes tanitás.

BÚTORVÁSÁR
Szépet,

Az őszi szezonra készült rendkívül szép kidolgozású bútorok, kárpitos áruk elsőrendű kivitelben

Jói,
U

már raktáron vannak. Kérjük beszerzés előtt
I C S

O

fl

sa-

ját érdekében b. látogatását

ASZTALOSMESTEREK Buiovcsarnokábanf
Sxeaárényl

PugontcM-éév

41.

Géxa és
SZEGED

Társainál,

Telefon

49-82.

Csak eredeti

STYRIA

kerékpárt

és vi'ághirü R E I T K O F F S R gumit vegyen, mert árban és minőségben vezet.

UUQi! P é t e r ggparunaza Híd U. 1.

Megkezdődik
a szfíitmxás
a Détmagyav&vszág
noveUapáiyásaiáva
Hetek óta közöljük azokat a tárcákat, amely
a bélmagyaroszág
novellapálvázatára
érkeztek és amelyeket az előzetes zsűri alkal.
masnak talált a közlésre. A pályázat sorsát —
az eredeti kiíráshoz híven — a közönség dönti
el. A s z a v a z á s a m a i n a p p a l , a z
ide
mellékelt szavazólappal megkezdődik.
Az olvasó a szavazólapon közli, hogy a közölt pályamunkák közül melyik érdemes jutalomra. A szavazás eredménye dönti cl, hogy
melyik pálvamunka kapja meg a 1 0 0 p e n g ő s első diiat, az 5 0 p e n g ő s második diiat
és a 25 — 2 5
p e n g ő s harmadik-negyedik
dijat.
A pálvamunkák c í m é v e l , a j e l i g é v e l
£s lehetőleg a s z á m á v a l ellátott szavazócédulát a D é l m a g v a r o r s z á g s z e r k e s z t ő s é g b e kell beküldeni. A levelezőlapra, illetve levélboritékra rá kell irni: „ N o v e l l a p á 1 v á z a t." A beérkezett szavazólapokból
állapíthatjuk meg a pályázat eredménvét; a
legtöbb szavazatot nyert pályamunka kapja az
el«ő dijat.

Szavazólap
a Délmagyarország
A

novellapályázatára

.-.

cimü

jeligéíü
pályamunka tetszett a legjobban.

számú

á szavazólap a Délmagyarország szerkesztőségébe küldendő „Novellapályázat" felírással.
— Tüz Domaszéken. Szombaton délben Domaszéken B ó k a Sándor tanyájában tüz ütött
ki. Leégett 170 kereszt buza- és rozsszalma. A
kár 200 pengő. A tűzoltóknak sikerült megfeszített munkával a tanyaépületeket megmenteni.

Iskolaharísnyók öf minősóaben,
hat színben, minden na<!ysáaban
a feh£rcé<jtáh!ós B O R O S-nAI
x Ének ás hegedű tanítását vállalja Kuglis Zsuzsanna okleveles zenetanár, Boldogasszony sugárot 42, I. 5.
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HüieriKai citromos m í m e l i :
arcvizek, krémek, olajok, púderek
Szeplő elhni fényvédő szerek.

Dr.Reiter Oszkárné hozimiw i n r a
Szeged. Dugonics-tér 11.. I. am. Telefen 26—02. Arcápolás. Szépsée^
bák, szemölcsök, szőrszálak végleges eltávolítása. Fénykezelés.
TanifvSm'-ik kikénrése. Olcsó bérletrendszer

Csónakok IGIi raktározását
karbantartását kifogásta an száraz
helyiségben nagyon olcsón vállalja

TOKAJI hatfépitő, Erzsébet mkoirt 19.

HUTA

PNEUMITIXOK

a legújabb külföldi gyártmányokban garanciával,
ailfÁnllrafrácTfti!
összes ola=z, franoia
dUlUClInall CSZCn
6s amerikai autókhoz

f e l s z e r e l é s i

cikkek

legolosóbban

N A G Y JÓZSEF

Budapest., VI.. flnürássv-u! 34. B u

Telefon: 221-97

DIVATLEVÉL
Páris, auguszlus végén. Elmentem a legefőkelőbb Modellházakba, hogy az őszi divatról autentikus híreket kapjak. Az őszi divat még nem alakult ki. A párisi népszerű nagy modelíházak kreációit már ismerjük, azt azonban, hogy ezek közül
a modellek közül melyik válik divatossá, kedveltté, melyik felel meg legjobban a nők Ízlésének, körülményeinek, még biztossan nem lehet tudni.
Egyelőre csak arról számolhatok be, hogy a modelíházak milyen vonalú és színű őszi modelleket
készítettek. Természetesen mind a maga modelljeire esküszik.
Az első őszi modellek, melyeket Párisban bemutattak, vonalakban nem mutattak nagyobb változást. Általában a silhouette azt mutatja, hogy a
vállak már nem olyan túlzottan szélesek, mint azelőtt. Megállapíthatom, hogy az őszi divat fejlődése a garderobe kérdést gazdaságosabban oldja
meg, amennyiben a hölgy kis trotteur ruhában maradhat az esti souppéig, sőt azután sem aktuális
a nagy estélyi ruha.
Az úgynevezett kisruhák vonalvezetésben és díszítésben is végtelenül egyszerűek .Gombok, clipsek, csat'ok, pikée szegélyek és garnitúrák, díszes
szőrmék és bársonydiszitések igen kellemesen hatnak. A bársonyt egyébként a legnagyobb modelíházak erősen favorizálják. Altalános vélemény,
hogy nagyobb szerephez is fog jutni.
A szövetek és gnrniturák eddigi szinorgiái a sötétebb árnyalatban enyhültek. Egyébként a színekben nincs különösebb változás. Ruhák számára
az őszi divat egész sor elegáns creppszerü szövetekkel kedveskedik.
A kisebb estélyi ruha, dmely gyakran háromnegyed hosszú, különböző díszítésű ujakkal bír.
Ami az őszi köpenyeket illeti, egészen újszerű
lesz az eddigiekkel szemben, mivel a magas gallér
a kalapdivattal kapcsolatban teljesen eltűnik.
Gallérok és az ujjak majdnem minden esetben
d'szitve vannak a legkülönfélébb szőrmékkel, perzsia, electric, bizan, nutria és leopárd. Tulajdonképpen minden modellt más sikkes és fiatalos gallérral lehet ellátni.
A köpenyek ujjai Is egészen más benyomást keltenek azáltal, hogy nem oly túlzott a formájuk,
mint eddig volt s igy az őszi köpeny egészen magán viseli az 1934. év egyszerű, ízléses divatját.
Jnles Erős.

Kézfmuiikafonalakban

óriási választék érkezett Gvflződjön meg legolcsóbb árainkról. T i s z a Á r u h á z
Püspök
bazár (Szappanüzlet mellett).
71

x Magyar, német gyorsirási és gépirási tanfolyamokra beiratkozás szeptember 3-ig szakiskolában (Honvédtér 4.) Igen olcsó árak.
282
x Messinger Marianna zongoraórákat Varró
Margit módszer szerint. (Suly technika és akusztika.) Madách-u. lb, I. 4.
57
x Ha Budapeste utazik, első utja legyen a fényese: átalakított és ktbővitett Hungária-fürdőbe
[Budapest, Vll.. Dohány-ueca 44.) menni Itt már
r e g g e l § ó r a k o r n y i t n a k és 1.40 p e n g ő ért nemcsak m e g f U r ö d h e t , hanem j ó l
meg is r e g g e l i z h e t
— Hirtelen halál a Mars.téren. A Mars-téri
hetipiacosok között nagy riadalmat keltett
szombaton reggel egy ismeretlen férfi hirtelen
halála. Reggel 8 óra tájban történt, hogy egy
60—65 év körüli férfi a piacon összeesett.' Többen hozzásiettek és költögetni kezdték, valaki
azonban elsikoltotta magát: „Szent Isten, hisz
ez az ember halotti" Az ismeretlen férfi hatott
volt már akkor, amikor a mentők kiérkeztek.
Holttestét beszállították a bonctani intézetbe.
Halálát valószínűleg szívszélhűdés okozta, a
halál pontos okát a boncolás fogja megállapítani. A rendőrség megállapította, hogy a hírtelen halált halt férfit M ó z e r Józsefnek hívják, 56 esztendős napszámos.
x AVárosi Zeneiskolában a beiratások szeptember 1-én megkezdődtek. Bővebb felvilágosítást az intézetben kifüggesztett hirdetmény nyújt.
x Szülők figyelmébe. Dr. Freller Miklósné szül
Latooha Anny szeptember hó 5-én mpgnyitja a tőrpe világ legmodernebb berendezésű, legújabb módszerű magán német óvodáját. Széchenyi-tér 17. sz,
vagy Klauzál-tér 1. szám. .Virágh-cukrász felett,
I. emelet.

Felhívás a Sidolt
t. fogyasztóihoz*
Több oldalról azt a hirt terjesztik, hogy a,
ÓRIÁS üvegben 1.— pengős árban forgalom
bahozott SIOOL minősége nem azonos a többi |
palackok tartalmának minőségével.
Nyomatékosan hangsúlyozzuk i. t. Sidol-fo
gyasztóink előtt, hogy az ÓRIÁS üveg tartal
ma teljesen azonos egyéb nagyságaink minőségével és kérjük az i. t. Háziasszonyokat, hogyj
a jövőben is kifejezetten

Sidoli kérjenek

és másl ne fogadjanak e!|
Minden más készítmény utánzat.

Götzl Lipót Sidol vegyitermékek j

gyára részvénytársaság
Budapest VII., Cserei-u. 14.

Iskolai hírek
A Madách-uccai polgári fiúiskolában a renéww
tanulók javító vizsgálatát 4. és 5-én délelőtt tartják meg. A pótbeirások ideje szeptember 6. és
7-én délelőtt 8-13 óráig
Az iparostanoncok pótbeirása szeptember 3.,
4. és 5. napján történik. Aki ezen idő alatt sem
iratja be tanoncát, azt a kihágási bíróság megbünteti.
A Margit-uccai polgári leányiskolában a pótbeirásokat szeptember 6. és 7-én tartják. A felvételi vizsgálatok 4-én, a javitóvizsgálatok 5-én lesznek. A tanév ünnepélyes megnyitása 9-én 9 órakor, a tanítás kezdete 10-én 8 órakor.
Az állami Baross Gábor reáliskolában a beiratások szeptember 5. és 6-án — szerdán és csütörtökön — délelőtt 9—12 óra közölt lesznek. Az
intézet L osztálya reálgimnáziumi tanterv alapján
fog működni. Szeptember 7-én, pénteken osztályrendezés és törvényolvasás lesz, vasárnap reggel
fél 9 órai gyülekezéssel ünnepélyes Veni Sancte
a felsővárosi templomban. A rendes tanitás 10-én,
hétfőn reggel 8 órakor kezdődik.
özv. Ludvigné nyilvános jellemű magán elemi iskolája (Polgár-u. 30.) az egyedüli magániskola Szegeden, amely főleg olyan elemista növendékek tanítását tűzte ki céljául, akikkel egyénileg kell foglalkozni és akiknek szülei súlyt helyeznek arra.
hogy gyermekeik már az elemi iskolában német
nyelvet is tanuljanak. A növendékekkel való intenzív foglalkozás eddig is szép eredménnyel járt
és az ezen Iskolából a középiskolába átment tanulóknak jeles előmenetelét biztosította. A beiratások szeptember 3-án kezdődnek.
E í l T A b
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MAKÓI

Újból közgyűlés elé kerül, a piaci helypénzek
ügye. A makói piaci helypénzdijszabás problémája az utóbbi időben ismételten napirenden volt a
város képviselőtestületében. Legutóbb rendezést
végeztek e téren és uj helypénz-szabályrendeletet készítettek, amelyben a helybeli árusítók részére alacsonyabb, a vidékiek részére magasabb
helypénzeket állapítottak meg. Ugyanekkor kisérletet tettek az utóbbi időben nagy mértékben kifejlődött piaconkivüli baromfivásárlások megadóztatására, kimondva, hogy a baromfikereskedők
telepeit helypénzváltsággal rójják meg. Ez a határozat ma foglalkoztatta a vármegye kisgvűlésót, amely a határozat több rendelkezését, még pedig a vidékiek magasabb helvpénze és a baromfibevásárló telepek dolgában feloldotta. A kérdés
így újból a város közgyűlése elé kerül, amelynek módjában lesz ezúttal már a szomszédos községek szabályzatainak ismeretében határoznia. A
törvényes állapot e tekintetben az, hogy a baromfikereskedő telepek helypénzzel meg nem terhelhetők ugyan, de viszont e telepeken vásárlás sem
történhet, hanem csak a termelő lakásán, vagy a
piacon megvett baromfi átvétele.
Makó anyakönyvéből. Házasságra jelentkeztek:
Budai Antal Diós Irénnel- Házasságot kötöttek:
Fekete Béla Mészáros Erzsébettel, Kolumbán János Szentpéteri Bozália Erzsébettel, Páncél Miklós Sza'ai Viktóriával, Szabó György Diós Eszterrel, Dobsa János Zsikai Rozáliával, Bába József Fodor Juliannával. A makói anvakönyvi hivatalban augusztusban házasságra jelentkezett 22,
bj/nsságot kötött 20 pár. Születést jelentelek 51,
halálesetet 67 esetben.
Délvidéki református konferencia. A makói reformálna keresztyén ifjúsági egvesület szeptember 7—9-ig délvidéki hitmélvilő konferenciát rendez Makón. A konferenciai előadásokat Erős Sándor, dr. Baitz Dénes. Pogyor István szövetségi titkárok, Kovács Péter földművelési titkár és Zemnn Mihály tótkomlósi evangélikus lelkész tartják. A konferencia-előadások és megbeszélések
színhelye a református egyházi kistanácsterem
lesz.
Foglalkozást közvetítő iroda nyilik meg szeptt-mber 6-án Makón, a városi bérpalotában: Dombi
Mihályné hatóságilag engedélyezett foglalkozást
közvetítő irodája, amely mezőgazdasági, ipari,
kereskedelmi, háztartási, vendéglői, szállodai, uradalmi. kertészeti és egyéb foglalkozású alkalmazottakat közvetít mérsékelt díjszabás mellett. Vidékiek 20 filléres váteiszbélveget mellékeljenek.
Az iroda nyitva délelőtt 8—fél 12, délután 6-ig.
A munkaadók és munkakeresők szives pártfogását kéri Dombiné, Városi Bérpalota, földszint 2.
(Tejpiac mellett.)
A rsanádmegyei tenntszversenv pénteken kezdődött Makón a Horthv-téri pályán. A verseny eddigi eredményei a következők: Junior csoport.
Férfi egves: Antal—Kőszeghy 6:3. 6:2. Grosz—Sukovich 6:8, 6:2. 10:8. Lukács - B r . Urbán 6:3, 6:3,
Pnpp—Wizingerné 6:8, 6:3, 6:3, Antal—Papp 6:2,
4:6. 6:4, Grosz—Lukács 2:6. 6:2. 6:2. döntőt játszanak Grosz és Antal. Férfi páros; Wizinger-Kőszeghv—Schlőg-Grosz 6:3. 6:3. Női egyes: Galambos—Fórizs 6:0. 7:5, Galambos—Antal 6:1, 8:5, Br.
Urbán—Schreiber 6:1, 6:0. Vegyes páros: Wizin«er-Schreiber—Sukovirh-Tialambos 10:8. 6:4. Antal—Br. TTrbán-Br. Urbán 7:5, 1:6, 6;4 Döntőt, játszanak Wizinger-Schreiber és Antal Antal párok.
Sénior csoport Férfi egves: Kaufer—v Erdei 6:2,
6:2. Kürthv—Wiener 6:3, 6:2, Dobsa dr.—Vermes
7:5. 6:4, Kaufer—Vajda dr. 6:2, 6:2 Férfi páros:
Dobsa dr.-Halász dr.—Szálkái dr.-Szalkai dr. 6:3,
OO Horváth-Botter—Kaufer-Vermes 6:8. 6:4, 6:3.
Női egyes: Kotsis—Jánossy 6:1, 6;3 Vegyes páros
Dobsa dr. Kotsis—Borcsányl-Jánossy 6:1, 7:5. Vasárnap kerül sor a döntőkre.
— ^ m m — — — — m m m
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Rflknr Í K Ó ékszerésznél Kelemen u. 7.
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Részletre Is legelőnyösebben vehel

HÍREK

A makói hagymaexport ügyében fontos tárgyalások folynak Németországban. A tárgyalásokat
Berlinben a Külkereskedelmi Hivatal részéről
V e r m e s Gyula osztályfőnök, a hagymaszindikátus részéről G r i i n Imre igazgató folytatják. A
tárgyalások során a magyar kiküldöttek 1200 vagonos kontingens elfogadását vették alapul, azonban nem kötelezően, hanem csak akkor, ha a Németországban most behozott és büntető szankció
mellett érvényben levő minimális árak annak idején megfelelőek lesznek. A kontingens havi beosztásiban kerülne kiszállításra és csak közép- és
nagy hagymára vonatkozna. Kedvező hirek érkeznek a holland piacról is, ahol a termés 10—15
százalékkal alatta maradt a tavalyinak.

I l d U Réai arany. ezUtl b e v á U á t

1934 szeptember 2.

kerékpárt, g r a m o f o n t , rádiót
D é r y g é p á r u h á z b a n fi££JK£S£í*.
— A Borsszem Jankó szeptember l-l
szám»
Gáspár Antal remek „ A szabadtéri előadás nagy
sikere" cimképével jelent meg. Molnár Jenő elmés
hátramaradt verse „Ének a sportról", társadalmi
és politikai aktualitások, versek, szatírák és képek adják a lap gazdag tartalmát.
x A zsidó iskolában levő magyar—német gyermekfoglalkoztató holnap, hétfőn reggel nyilik
meg.
— A Nyugat szeptember 1-1 számának élén Babits Mihály „Könyvről Könyvre" c. rovatában többek közt Trockij önéletrajzáról, Bródy Sándorról,
uj magyar regényekről és egy vers-anthologiáról
ir. Földi Mihály „Jelszavak ellen" c. cikke az iró
feladatát jelöli ki a mai világválságban. A szegedi Madácfc-előadásról Mohácsi Jenő és Schöpflin Aladár irt tanulmányt.

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az első szombati
tőzsdenap sem hozott élénkebb üzleti tevékenységet a piacon. Az üzlettelenségre jellemző volt,
hogy egyik-másik vezető értékben még kötés sem
fordult elő. A piac hangulata azonban az üzlet*
telenség ellenére is megnyugodott, sőt a tőzsdéid«
későbbi folyaméin kedvezőbb megítélés kerekít
dett felül, ugy hogy néhány kötés a tegnapinál magasabb árfolyamokon jött létre. Zárlatkor az irányzat jól tartott volt. Magyar Nemzeti Bank 132,
Magyar Altalános Kőszén 231, Ganz 12.5, Szegedi
kenderfonógyár 13.7, Pamutipar 50.
Zürichi devizazárlat. Páris 20.205, London 15.09
feieiósségerel Newyork 301.75, Brüsszel 71.875, Milánó 26.23,
f ,akear , t !
k é s z I t Madrid 41.875, Amszterdam 207.40, Berlin 120.10,
Bécs silling 57.00, Prága 12.75, Varsó 57.90 Bel*
f o a r m O t e r m e |||p»ggrád 7.00, Athén 2.91, Bukarest 3.05.
Mlkszáth K. D. 12. Uh
' uzás P1 - ,
T8mé» P 3.—. Tlsztvlselfiknek alkalmazottaknak részletfizetési
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos rfolyamalj
kedvezmény.
1
Angol font 16.80—17.20. dán kor 74.90-57.70, belga
frank 79.10—7980, cseh korona 1402—1420, svéd
korona 86.50—87.40, dollár 334.90—338 90, kanadai
dollár 390.00-350.00, dinár 7.80—3.30, francia frank
22.30—22.50, hollandi forint 231 20—233.20, lengyel
zloty 64.75-65.35, leu 3.42—3.46, leva 4.00-4.15,
lira 2990—3025, német márka 136.00-137 60, norA kéz ápolásáról
vég korona 86 05—86.95, osztrák schilling 80.00—
Nagyon sok nő nem született szép kézzel, 80.70. svájci frank 11070-11165.
de helyes ápolással ha a kéz formáját nem is
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamja«
lehet megváltoztatni, a kezet
magá.t széppé
lentése. Buza tiszai 77 kg-os 16.15—1635, 78 kg-os
lehet tenni. A kezet ahhoz, hogy ápolt legyein.
16.30-16.50, 79 kg-os 16.45-16.65, 80 kg-os 16.55nem elég, ha sokszor mossuk, sőt nem is jó, 16.80, felsőtiszai 77 kg-os 15.56-15.90, 78 kg-os
ha állandóan mossuk, mert a sok törlés által
15.80—16.05, 79 kg-os 15.95—16.20, 80 kg-os 16.05—
a bőr száraz és repedezett lesz. Éppen ezért a
1630 dunatiszai, fehérmegyei, pestvidéki, dunántuli
kezet közvetlenül mosdás után, amikor a bőr
bácskai 77 kg-os 15.55-15.70, 78 kg-os 15.70-15.85,
még kissé nedves, vékonyan bekenjük kézfino79 kg-os 15.85—16.00. 80 kg-os 15.95—16.10. Pestvimító olajjal vagy krémmel, hogy sima és bárdéki rozs 11.85-11.95, egyéb 12.00—12.30, sörárpa
sonyos maradjon.
A legcélszerűbb, jobb és X. 16.00—17.25, takarmányárpa I. 13.20—13.50, zab
gyorsabb eredményt érjük el. ha a kezet közI. 11.85-1210, tengeri tiszántúli 11.20-11.30.
vetlenül mosdás előtt is bekenjük és arra szapCsikágói terménytőzsde zárlat. Irányzat tartott.
panozunk. A kézfinomitólk mindig kéznél leBuza szept. 102.5—ötnvolcad (102 egvnyolcad—«
gyenek. akár a szappan és törülköző. Ha a kéz
102), dec. 103.5—ötnyolcad (103 ötnyolcad—fél)',
tulnagy vagy csúnya a formája, azon változmáj. 104 hétnyolcad—105 (105—104 hétnyolcad).
tatni nem igen lehet, de szakszerű masszázzsal
Tengeri szept. 79.5 (78 háromnyolcad). 80 (79.75),
finomíthatjuk az ujjakat és a kezet s különömáj. — (82. ötnyolcad). Zab szept. 51 háromnyolsen a kézmasszázstól tökéletes fnnmát is nyercad (—), dec. 52 (52), máj. 52.5 (52 háromnyolcad).
hetünkBors szent 82 háromnyolcad (82.5), dec. 85.5 C85.5)'
Nagyon fontos a szép könyök- Ennek ápolámáj. 88.75 (88.5).
sa legalább is oly fontos, mint a kéz ápolása.
Számtalan esetben látunk széparcú, ápolt nőket
száraz, repedezett könyökkelUtóbbit éppen
ugy, mint a kezet, este is bekenjük puhító
férfi
krémmel vagy olajjal. Néhány perces áztatás
langyos olajban is nagyon megpuhítja a kézen
és könyökön a bőrt.
A körömkörüli bőr ápolása is nagyon fontos,
tisztitassa és festess,
különösen mostanában, amikor najryon sok nő
mert
legszebben
és legolcsóbban készülnek
panaszkodik, hogy manapság jobban törik és
l i í r f u n. 6/b.
M é r e u u. 6/b.
reped a körme, mint azelőtt. Ennek oka valószínűleg a most annyira
divatos sötétszinii
lakkokban rejlik, ezek ugylátszik ártalmasabbak, mint a világos lakkok. Ezért tehát fontos
a körömágyat, a körömikörüli bőrt is éjjelre
piihitó zsiradékkal bekenni.
Esti öltözködésnél a kezet először rnideralatti krémmel kel! bekenni, utána folyékony
púderrel- A porpuder ilyenkor nem sokat ér,
mert azonnal lepereg- Nagy változatosság van
S z e g e d Csekonlcs é s K i s s ucca s a r o *
mostanában a lakkozást illet öle?. A vörös és
ISKOLAI CIKKEK:
s-'frány szinti körömlakkok igen
divatosak,
Iskolai kazetta csappantyúval 34 cm
— 88
de naayon sok elegáns nő nem hódol e divatIskolai hátizsák 35x30
—.98
szeszélynek és ragaszkodik
a természetes
Iskolai vászon aktatáska 39 cm
P 1.78
szinti körömhöz.
Iskolai zöld vászon hátas táska
—.98
Dr. Reiter Oszkárné.
Iskolai gombfesték: 6 drb
—.24
Iskolai szimpla ecset l-es: 4 drb
-.24
KOZMETIKAI ÜZENETEK:
-.12
Iskolai rajzszeg l-es: 1 doboz
Régi etőfizetö. Röyid időn belül lehet rajta
-.12
Iskolai egyenes vonalzó 30 cm
segíteni.
-.22
Iskolai háromszög vonalzó 13 cm
Makó. Egyetlen mód: a rendellenesen növő
Iskolai füzet: 14 drb 6 lapos elemi iskolai —.24
szőrzet kipusztítása, ami ma már tökéletesen
Iskolai kockás fedelű 80 lapos smir füzet —.20
keresztül vihető villamos eljárással. Az eljárás
Iskolai rajzlap: 7 drb
-.24
nyomtalan és fájdalommentes, a szőröket végIskolai kék füzetboritó papir: 5 iv
-.24
legesen kipusztítjaIskolai zsirpapir: 5 iv
—.24
Mária. Nem helyes, mert ha zsiros a bőre.
Iskolai füzetcimke: 25 drb
—.10
nem szabad zsírozni,
csak szárító arcvizet
Iskolai irón: 3 drb
—.24
használjon.
—.10
Iskolai antracén tinta: 1 üve^
Anna. Ha az izzadtság ok néücíi! keletkezik,
—.14
Iskolai tolltartó kihuzós
bőségesen és kellemetlen ki párolással, u g y az
Kérje most megjelent iskolai árjegyzékünket!
már beteizes tünet, kezelésre szorul.

miilooai, foosDPt

Rácz Géza

KOZMETIKA
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mórt a legszebb, legiobb és learolcnóbb

Sport

*

mérkőzés

jegyeit 20

százalékos elővételi kedvezménnyel vasárnap
dáig árusítja a Délmagyarország
jegyirodája.

Az MLSz figyelmeztető levele
a DLQSz-hoz
A szegedi egyesületek nem neveznek
a bajnokságra
Szegedi sportkörökben tegnap bizonyos
figyelmeztető utasításról beszéltek, amelyet az
MLSz vezetősége küldött a DLASz elnökségének. Annak ellenére, hogy ezt a figyelmeztetést
a legnagyobb titokban tartják,
sikerült meztudni. hogy az utasítás mit
tartalmaz- Dr.
Usetty Béla országos elnök-és Kenyeres Árpád főtitkár aláirásával az MLSz-től
átirat
érkezett a DLASz hoz, amelyben az MLSz figyelmezteti á DLASz-t, hogy vagyonának megőrzésére nagy súlyt helyezzen.
Információnk
szerint az átiratokban a vidéki bizottsági tagok
költségmegtéritéséről is szó van- Az MLSz hir
szerint utasította a DLASz elnökségét, hogy
a vidéki bizottsági tagok
költségmegtéritésére
nem adhat engedélyt.
A DLASz frontján egyébként változatlan
a helyzet. A szegedi egyesületek tegnap ismét
értekezletet tartottak- Ismeretes, hogy a DLASz
keddig adott hedadékot a szegedi egyesületeknek nevezésük megújítására. Az egységes szegedi front álláspontja a DLASz elnökségének
felkérésére az, hogy
a szegedi
egyesületek
minden indoklás nélkül fenntartják a nevezésük
visszavonását.
Szombaton folytatódott
a megválasztott
szegedi bizottsági tagok lemondása. Lemondott
szövetségi kapitányi és fellebbviteli bizottsági
tisztségéről Nagy Tamás IsUgyancsak a

n z á c i ó s összes u j m á r k á s
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RÁDIÓK.
Mielőtt vásárol okvetlen nézze meg nálam az uj rádiókat,
mely íelülmulja az eddigi készülékeket. R é g i
r á d i ó f á t becserélem. Díjtalan bemutatás, — Kodvező részletek.
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K e l e m eunc c a M11.á rs zt áomn.

Kelemen

Mindig féláron utazhat
száz

kiléméterné*

nagyobb

távolság

Lépfen be
az

Száz kilóméternél kisebb távolságra

UlllICI

ízletes, tiszta, házias

Attila-Szeged FC

A Szeged FC—Attila

I C 3 I V C I

DLASz rendelkezésére bocsátotta Bokor Ferenc és Simándy Károly fellebbviteli bizottsági
tagságát Teleky Mihály péti »táros lemondását
nem kh'ánja az egységes szegedi front.

Szezonnyifás Újszegeden :

Nagy érdeklődés előzi mez a vasárnapi szezonnyitó mérkőzést, amelyen a Szeged FC az
Attilává! mérkőzik a bajnoki pontokért. Talán
soha nem nyilvánult meg olyan érdeklődés és
nom volt olyan izgatott a
hangulat sportkörökben, mint most
Ezt a bajnoki rendszer
megváltoztatása idézte elő; jövőre a Nemzeti
bajnokságért küzdenek
a csapatok, azok,
amelyek az első nyolc között lesznek- Ez az
oka annak, hogy a most meginduló
szezon
r tavalyinál nagyobb harcokat igér.
A Szeged FC vasárnap egy jól összedolgozott és eddigi eredményei alapján tekintélyes
erőt képviselő csapatot kapott ellenfelül az Attilában. Bár az Attila a győzelem reményével
érkezett meg szombaton Szegedre, nem nyerheti meg a mérkőzést Szegeden vasárnap a
Szeged FOnek kell győzni, mert előkelő helyezése, a szegedi futballsport nívója ezt követeli.
A naTr küzdelmet ígérő mérkőzésre a két
csapat a következőképpen áll ki:
Szeged FC: Pálinkás — Schimidt, Riesz —
GyuTCSÓ, Somogyi,
Bertók — Korányi II.,
Grósz Mester. BGognár, Havas.
Attila: Barna — Nádasi. Sziklai — Szabó.
Buzási. Dóczé — Szegő, Molnár, Egri, Csapó,
Kalkusz IA mérkőzést, — amely délután fél 5 órakor
kezdődik a SzAK-pályán —
Hertzka Pál vereti.
A ligabajnoki találkozót érdekes amatőrmérkőzés vezeti be. Délután fél 3 órakor játszák
le a
SzAK—Vasutas barátságos mérkőzést.
Ezt megelőzően a szövetségi csapatok játszanak.

lölSSSfí

harminchárom

százalék

a kedvezmény.

konyhánkat ajánljuk a
t. közönség figyelmébe

4 fogásos menü k e » ^ 1 " - P
10 szelvényes jegyfüzet 9a5Q P
Borravaló, szeszes ital nincs.

Központi Tejcsarnok rt. tejivója
Köficsey és Kelemen u. sarok.
Ma tartja a Móravárosi T E őszi népünnepélyét

a Kolozsvári téren, ahol a közönségnek nagy meglepetésben lesz része. Magyaros vendéglátás a
csárdákban, tánc reggelig, nyereményjátékok és
egyéb szórakoztató mutatványok várják a közönséget.

Kincsen
önnek
olyan igaz barátfa, mint

MűlhoSfertól
Széchenyi-tér 9«

eoy jó pontos

xsebóta.

PrScislons „Cronometra R o x a n " é s e g y é b
márkás svájci órak a l e g m e s s z e b b m e n ő
felelőséggel.
Modern ékszerek,
ezüst
és
ktnaezUsl dísztárgyak
nagy választékban.
Előnyős részlellizeté« I
Tért arany beváltás a l e g m a g a s a b b árban
Wébor Lajos, a Bástya volt válogatott futballistája szombaton — trénernek ajanlkozott a Szeged FC-hez. A Szeged FC vezetősége értesítette
Wébert, hogy másirányu előrehaladott tárgyalásai miatt nem alkalmazhatja.
A birkózószövetség déli kerülete felhívja az
egyesületeket, hogy a csapatbajnokságra hétfőig
nevezzenek be, mert ellenkező esetben nem vehetnek részt a küzdelmekben.
Villányi Ármint, a Szeged FC direktóriumának
elnökét a PLASz tisztújító közgyűlésén tanácstagnak. T i b o r Gézát, a budapesti képviselőt pénztárosnak és szövetségi kiküldöttnek választották
meg.
A KEAC vasárnap Baján, vendégszerepel, ahol
a Turul SE ellen mérkőzik.
Kerületi szenior- és ifjúsági úszóversenyt
rendez vasárnap délután fél 4 órakor a SzUE az
ujszegedi uszodában. Az úszóverseny keretében
játszák le az SzMTE—HTVE barátságos vizipólómérkőzést.
Az elsó liga vasárnapi fordnlója. Budapest:
Újpest—Hungária, Ferencváros—Phöbus, Budai 11—Bocskai, Soroksár—Kispest. Kaposvár:
Somogy—III. kerület.
Az SzMTE úszóversenye. A Szegedi Munkástestedző Egyesület a SzUE uszodájában tegnap háziversenyt rendezett. A következő eredményekel
érték el: 50 m. leány mellúszás; 1. Bucsezán Ilona
1:04 perc, 2. Vörös Margit 107 p., 3. Pollcsek Rózsi 1:11 p. 50 m. női gyorsúszás: 1. Zimmermann
Anna 43.2 mp. 2. Dobó Erzsébet 055 p, 50 m női
hátúszás: 1. Zimmermann Anna 0.56.4 p., 2. Bulik
Mária 1 perc. 50 m. gyermek mellúszás: 1. Béres
Géza 0 55.3 p., 2. Bozóki Lajos 055.4 p 50 m. gyer
mek gyors: 1. Csűri István 0.46 p, 2. Szívós Lajo?
0.46 8 p., 3. Ébner Dezső 0 47 p. 100 m. férfi gyorsúszás: 1. Czibula Győző 1:18.6 p„ 2. Halmos István 1:20 p„ 3. Csánk József 125 p. 100 m. férfi
mellúszás: 1. Kovács Béla 1:34.6 p„ 2. Keleti József 1:51 p., 3. Czibula Arthur 1:53 p. 400 m
gyorsúszás: 1. Péter János 6:21 p., 2. Ladányi Lajos 7:3 p. 3x50 m. vegyes staféta: 1. I csapat 2:11
p. (Keleti. Péter, Bánffy), 2. II. esapat 2:12 p. (Czibula, Csánk, Halmos), 3. III. csapat 2:46 p. (Csányi II., Kovács, Linzer.)'.

Attila-Szeged FC vasárnapi bajnoki mérkőzés jegyei 20 százalék
elővételi kedvezménnyel a Délmagyarország jegyirodában
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Másnap este nagyon h'uzta a viz, a Holdfény. Kikeresett egy mogorva öreg csónakost és megkérte, hogy a part mentén evezzen, ne befelé, az Isola irányában.
Halkan burrog a ladik orra, evező suhog
— egyik oldalon néma, fekete viz, a másikon
ezüstösen muzsikál a holdfény.
Mondschenpartie egy mogorva öreg halásszal — micsoda Ízléstelenség! Akinek
nincs párja, az ilyenkor maradjon otthon,
bújjon a paplan alá és — szégyellje magát.
Távolról a hegyek felől kutyavonitást hallott, fájdalmas, elnyújtott üvöltést. A vén
Pedro befelé fordította a ladik orrát. Fehér
ködben úszott előttük a kastély — Isola di
Garda — fehér tündérfényben, karcsú, fekete ciprusárnyékok között. De a kinzó hang
utánuk tolakodott, még visszafelé is kisérte
őket ,ott lebegett a viz fölött.
Másnap is kieveztek. Megint csak arra. A
sziget felé nagyon is sokan mennek ilyenkor.
A kis kanyarodon tul megint hallották a
fájdalmas vonitást. Mindig erősebben. Mi
ez? Tegnap óta üvölt ez a szerencsétlen állat? Irtózatos hangok : : :
Kérdezte az öreget, de az csak
morgott
valamit és megint befelé fordult kéretlenül,
mintha ő is futna a kisérteti hangok elől.
— Nem, nem Pedro, csak gyerünk tovább,
talán a parton megkérdezzük valakitől, hátha
kinozzák azt az állAot.
Most végre kibökte az öreg, amit tudott.
E g y kölyökkutya vonit odafönn a hegyoldalon. Be van zárva az udvarra, anyja után
sir, azt elvitte a gazda tegnapelőtt, azt mondta, másnapra megjön, de tán valami baj érte. A szomszédok
próbálták
kiszabadítani
szegény kis dögött, de magas a kőfal és a kapu erős, nem lehet betaszítani.
— De hiszen ugy üvölt, mintha nyúznák,
egy percre se hallgat el.
— N e m csoda, mikor mindig beszorul a
nyaka, jókora rés van a kapu alatt a szerencsétlen meg csak furakodik kifele. Kétszer
visszanyomkodták d fejét, de már csupa seb
n nyaka,, félig megnyúzta magamagát, senkinek sincs kedve hozzányúlni.
Iszonyú hangok — vérfagyasztó — elűzi
a csendet, a holdat, a magányt — megtelik
vele a világ — nincs más se égen, se földön, csak ez a vonítás — a kín őrjöngése.
Mért nem vágják össze fejszével azt a
Icaputf
Gyerünk haza, Pedro, nem b á n o m : : : De
most már hiába. N e m lehet elfutni előle.
Harmadnap este megint arra vitette maiját.
Borzongva várta a kanyarodét —
hallja-e
megint. Nem, ez csak képzelődés volt. Most
Fordulunk — arról fuj a szél, már hallani kéne. — Csend van. Hála Istennek. Mégis kiszabadították a szerencsétlent;
Pedro lehunyt fejjel ül, még mogorvább,
mint máskor.
Én vagyok hisztériás? Ez a csend most
még borzalmasabb — itt lógnak körülöttem
a bangók, cafatokban — mintha erőszakosan
Vágták volna el őket — Mért nem szól semmit az öreg? Mért nem mondja, hogy végre
sikerült betaszítani a kaput?
ö r iitő ez a csend.
— Mi történt a kutyával, Petin*
— Elnémították, signora nem nézhették
már a kínlódását, a nyakáről cafatokban lógott a hus és mindig újra beszorult a résbe.
V é g r e a henteslegény íenyisszantette bárdijai a fejét
Iszonyú — — —
Holdfényben uszó viz, lágyan
hullámzó.
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néma hegyvonalak, babérerdők édes illata.
És ott fönn a parton, egy nehéz fakapu alatt
véres húsdarabok — egy kölyökkutya lefejezett hullája.
Jót tettek vele, hát persze, legalább nem
kínlódik tovább. De ha nagyon bűzlik majd
odabenn a dög és a gazda mégse jön, akkor
szétvagdossák a kaput fejszével biztosan, ha
másként nem lehet. Akkor már igen.
Maradhatott volna még pár napig, de öszszepakkolt és hazautazott. Attól félt, hogy a
kölyökkutya véres hullája lesz az egyetlen
társasága éjjel, nappal.
A munka jó orvosság, jobb, mint a pihenés. Hetek kellenek majd, mig ezt a pihenést
kiheveri.

2.
Juci megy a maga utján, senkise áll mellette. Nem is tűrné, hogy beleavatkozzanak a
dolgaiba. Csak ez a nyavalyás hőemelkedés

elmúlna már, akkor egészen független lehetne, de igy mégis van egy erős fegyverük a
nagyoknak. Azt mondják, igen, ez mind szép,
fiam és ha egészséges lennél, nem is szólnánk egy szót sem, de amig hőemelkedésed
van — Es az a disznóság, hogy ő nem tudja
megítélni, mikor használják egyszerűen
kifogásnak az ő hőemelkedéseit. Viszont
az
egészségével packázni nem mer és nem is
akar. így hát inkább csak titokban élvezi a
szabadságát.
Egyedül sohasincs. Eleven társaséletet él
az iskolában is, délután pedig rendesen átmegy Dollyhoz, azoknál mindig tele van a
ház, táncolnak, vicceket mesélnek, a lányok
nyugodtan csókolóznak a fiukkal, szóval modern levegőt szív az ember. Blanka néni eleinte sokat ugrált, hogy igy, meg ugy, nem
nekivaló társaság. Hát még, mikor bezárkóznak a fürdőszobába titkolózni. De semmire
se ment szegény feje. A bezárkózásra nem
foghatja rá, hogy hőemelkedést okoz, Jucira
pedig más argumentummal ugyan nem hat
Persze, hogy nem. Elvégre, azt mégse tűrheti
az ember, hogy tudatlan gyerekek dirigálják
az életét. M é g csak az kéne:
(Folyt, köv.)

Giückner J. és Fis, Szeged

az Alföld első vegytisztitó, ruhaiestő és ágytolltisztitó ipartelepe F«Sf, tisztit férfi, nfil és
^ H P P ®
ammekfihákat stb 'egszebben és legolcsóbban
Főuzlet és ipartelep : Iskola ucca 27, Dóm tér. Tel. 12—69. Fiók -. Károlyi u. 4. Szentgyörgy u. 10.

A R M Z I A
P i U A C E HOTEL

B I L L E f U I

Közvetlenül a tengerparton a strandfürdő átellenében. - Leszállított pensió árak. — Hosszabb
tartózkodásnál és családoknál kedvezmény. — Teljes pensió összes mellékköltségekkel már napi
ll pengőtől. - Peno-öbefizetés.
Felvilágosítás és szobarende'és Budapesten, az állandó irodában, Carlton szálló (Te'efon 889 -70 >

?

Hol vásároltunk ! Hol dolgoztasson!*
A Déimaguorország

Kis Címtára

szegedi

Kereskedőkről es

lporo*~

ANTIQUARIUM:
lungária könyveket »ess, elad és oseréL

MOSODA:
dattyu-mosóda, Takaréktár-u.

AUTÓ ÉS FELSZERELÉSI ;iiikKK:
fóna Alföldi Gépkeresfc, Váll.. l c » , v s a . „

OLAJ- ÉS MŰSZAKI CIKK!
Ruh Vilmos, Mikszáth K. a I.

FESTŐ ÉS MÁZOLÓ:
Szabó István, Kái\ a tér fc

ORA ÉS ÉKSZER:
i'ótta Józset, Kolesey-ii. 1,

FÉRFIRUHA:
¡lau Ignácz, Kelemen-u. ft.
I L L A I SZER I Ah.
Gáspár Illatszertár, Széchenyi téi
IRODABKRENDLZÉS:
vVirth és Rengey. Szécheeyi-Vff k
KALYHARAKTAR:
Léderer János, Somogyi-ucca 15
KÉPKERETEZÉS:
Kreimann Miksa, Kárász-u 16
KÉZIMUNKA:
hischer „Kézimunkaház'\ Kölcsey u H
Fáy Margit, Kigyó a. i
KÖTÖTT- és SZÖVÖTTARI
i.tipt-i és Hegyi. PiispoU iaza.
Lusztig Imre. Széchenyi-tér l

RÁDIÓ ÉS GRAMOFON:
'ciiUrh Albert Kárász-ticca í.
Kelemen Márton. Kelemen-a. 11
SELYEMARUK:
Holtzer S. és Fiai, a főpostávft] szembci
SZŐNYEG:
Oomán Mihály és Fia, Kárász-B. 12.
SZOCS:
tosmann Dávid. Kárász-a

l

TEXTILÁRU:
Kurucsev Sándor, Széchenyi tér 14
CV'EG ÉS PORCELLAN:
SchUüí.^er, Káfanán, Csekonic

a. 1.

VILLAMOSSAG:
Deutsch Albert, Kárásfc-a. r.
Rosner Józset, Tisza Lajos-könrt 39
VIZVEZETÉKSZERELf:
Fekete Nándor, Kossutb Lajos-ougkum i«.

Szegeden szerezzük be minden szükségletünket!
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1934 szeptember 2-tőS szeptember 8-ig
Vasfirnap, szeptember 2
9.15: Hirek. 10: Református istentisztelet a
Kálvin téri templomból. Prédikál Viktor János
dr. Budapest belső lipót-terézvárosi lelkipásztor
11: Egyházi zene és szentbeszéd
közvetítése
Szombathelyről a domokosrendíek templomából. 12.20: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 12.30: A m. kir. Operaház tagjaiból
alakult zenekar. Vezényel Rajter Lajos. Szünetben Rádiókrónika. Elmondja Papp Jenő.
14.15: Telefunken hanglemezek. 15: A m. kir.
Földmüvelésügyi Minisztérium rádióelőadás,
sorozata. Piukovich József dr. tb. főszolgabíró:
Az aszály és a zöldmező. 15.45: Kárpáth Zoltán
dr. magyar nótákat zongorázik. 16.30: Szólásmagyarázatok. Horváth
Endre dr. előadása.
17: Félegyházi nap. Közvetítés Kiskunfélegyliá
záróit összeállította Paulini Béla. Beszélő: Dallos Sándor. 17.50: Az Ostende szalon- és jazzzenekar műsorának közvetítése.
Vezényel ifj.
Ábrányi Emil és Eróss István, énekel Kalmár
Pál. 19: Minden másképpen van. Zágon István
csevegése. 19.35: Zenés részletek Lehár: A mosoly országa című filmoperettjéből. Főszereplő:
Tauber Richárd. 20.10: Cs. Aczél Ilona és R a j uay Gábor őleadóestje. 21: Hírek, sport- és lóversenyeredmények. 21.30: Végh Sándor hegedül zongorakísérettel. 22.15: Közvetítés a Pátria
kávéházból. Rigó Jancsi és cigányzenekara
muzsikál. 23.20: Közvetítés a Keszey étteremből
A Bachmann szalonkvintett műsora.
Hétfő, s z e p t e m b e r

3

6.45: Torna. Hanglemezek. 9.45: Hirek. 10:
Felolvasás. 10.40: Felolvasás. 11.10:
Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli
harangszó az
Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05:
Dénes József és cigányzenekara.
Közben kb.
12.30: Hirek. 13.20: Pontos időjelzés, időjárásés vízállásjelentés, 13.20: Zöldessy Mária zongorázik, Hollav Béla énekel zongorakísérettel.
14.40: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 16: Arádió diákfélórá ja: Fókavadászokkal a Keleti tengeren. 16.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 17: A fogbetegségek és azok megelőzése. Országh Tivadar dr.
előadása. 17.30: Közvetítés a margitszigeti Palatínus hotelből. Berend Endre szalon és jazz
zenekarának műsora. 18.30: Nadányi Zoltán elbeszélései. 19: Lugossy István tárogatózik zongorakísérettel. 19.35: Tartósországhatárok. Dr.
Cholnoky Jenő egyetemi tanár előadása. 20.10:
A Budapesti III. ker. Törekvő Dalkör. Vezényel
Rezik Béla. 20.55: Hirek. 21.15: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel Rékai Nándor. 22.40: Időjárásjelentés. 22.45: Közvetítés a Dunapalota szállóból. Bura Sándor és
cigányzenekara muzsikál.

Kedd, szeptember -4
6.45: Torna. Hanglemezek. 9.45: Hirek. 10:
Felolvasás. 10.40: Felolvasás. 11.10:
Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli
harangszó az
Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05:
Szervánszky ssalonzenekar. Közben kb. 12.30:
Hírek. 13.20: Pontos időjelzés, időjárás és vízállásjelentés. 13.30: A m. kir. államrendőrség
zenekara. Vezényel Szöllőssy Ferenc. 14.40: H í .
rek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek.
16: Asszonyok tanácsadója. (Arányi Mária előadása.) 16.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 17: Török Sándor elbeszélései. 17.30:
Vincze László dr. gordonkázik zongorakísérettel. 18.15: Zenél a természet. Csűrös Zoltán elő
adása. 18.45: Veres Lajos és cigányzenekara. 20:

A rádió a rádióról. 20.50: A Budapesti Hangver
seny Zenekar műsorának közvetítése a székesfővárosi Állat és Növénykertből. Szünetben 21
óra 15: Hirek, ügetőversenyeredmények. Utána
kb. 22.45: Időjárásjelentés. 22.50: A Dunakorzó
jazz műsorának közvetítése.
Vezeti
Setét
György.

Szerda, szeptember 5
6.15: Torna. Hanglemezek. 9.45: Hírek. 10:
Felolvasás. 10.40: Felolvasás. 11.10:
Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli
harangszó az
Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05:
Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. —
Vezényel Melles Béla. Közben kb. 12.30: Hirek.
13.20: Pontos időjelzés, időjárás, és vízállásjelentés,. 13.30: Kolompár Laci és cigányzenekara.
14.40: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 16: A rádió diákfélórája: Kik építették Budapestet? 16.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 17: Közvetítés a Rajnacukrászdából. Kelmár Rezső és Balázs Láiszló
szalonkvintettjének műsora. 17.45: Magyarok
vándorlása Belgiumban. Hankiss János dr deb
receni egyetemi tanár előadása. 18.20: Huszka
Rózsi énekel, zongorán kiséri Páloss Marcell.
19: A m>ndenség törvípye. Baktay Ervin előadása. 19.35: Szarvas Klára
hárfázik.
20.10:
Szinmüelőadás a Stúdióból. Ezüsthegedű. —
Színmű 3 f.-.-¡vonásban. Irta Máriás Imre. Rendező üdry íipád. I inna kb. 21.40: «.r<-k. lóverseny eivrir n vek, idó árásjelentés'. 22 IC —
Schulhof Oltó zongorázik, Tiboi Zoltán cívckei
23: Közvetítés a Debi'.en szálló éttér•níhól. —
Kűri na Sírni és cigányzt».ckara mui ti kai
CstU*ör««f*.

s z e p t e m b e r
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6.45: Torna. Hanglemezek. 9.45: Hirek. 10:
Felolvasás. 10.40: Felolvasás. 11.10:
Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli
harangszó az
Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05:
Rákos Arnold hegedül ,Benyovits Piroska énekel. Zongorán kísér R. Palkó Kornélia és Ivósa
György. Közben kb. 12.30: Hirek. 13.20: Pontos
időjelzés, időjárás és vízállásjelentés. 13.30: A
m. kir. Mária' Terézia 1. honvédgyaiogezred zenekara. 14.40: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak
árfolyamhirek. 1: Baloghné Hajós Terézia ifjú
sági felolvasása. 16.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 17: Az első hírszolgálati iroda Pesten. Kemény György előadáso. 17.35: Ra
dosné Bock Hilda bécsi dalokat énekel, srammelzene kísérettel. 18.20: Hajtáson-lesen. Bárány László vadásztörténetei. 18.50:
Bárányi
Liii zongorázik. 19.30: Munkásfélóra. 20: Ze.nés
részietek a Lila akác című u j hangosfilmből.
20.35: Közvetítés a Kovarsevics étteremből. Lakatos Tóni és Lakatos Misi cigányzenekara —
muzsikál. 21.40: Hirek, időjárásjelentés. 22: A
m. kir Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel Doráti Antal. 23.25: Közvetítés a Hangli
Kioszkból. A Mándits jazz zenekar műsora.

Péntek, szeptember 7
6,45: Torna. Hanglemezek. 9.45: Hirek. 10:
Felolvasás. 10.40: Felolvasás. 11.10:
Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli
harangszó az
Egyetemi templomhói, idő járásjelentés. 12.05:
Engen Stepat balalajka zenekara. Közben kb.
12.30: Hirek. 13.20: Pontos időjeizé?, időjárás-

pengőért.

SClíÖÖGPl RfiMÜ Maesi'MM*
és vízállás jelentés. 13.30: Országos Postászenekar. Vezényel ifj. Roubal Vilmos. 14.49: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek,
16: A rádió diákfélórája: Léghajón az
északi
sark felé. 16.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 17: A postakocsi. P. Ábrahám E m i
elbeszélése. Felolvassa Hosszú Zoltán. 17.3$
Zenekari verseny. Vezényel Rajter Lajos. 18.50
Mit üzen a rádió. 19.25: Fejér György és Adler
Tibor kétzongorás jazz számai. 20: A rádió kül
ügyi negyedórája. 20.15: Sportközlemények. 20
óra 30: Kisoperák a Stúdióban. Rendező Kíszely
Gyula, vezényel Vaszy Viktor. Utána kb. 22.15:
Hírek, időjárásjelentés. 22.35: Közvetítés a Britannia szállóból. Csorba Dezső és cigányzeneka
ra muzsikál. 23.15: Durium tánclemezek.
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P H I L I P S és S T A N D A R D rMtó n?dons&aok
Detektoros készülékek és kellékek nagy mennyiségben, leszállított árakon. Minden tipusu rádiócső raktáron.
S z á n t ó
S á n d o r

Szombat szeptember S
9.15: Hirek. 10: Egyházi ének és szentbeszéd
a Szent István Bazilikából. Szentbeszédet mond
Székely László dr. szombathelyi hittudományi
főiskolai tanár. A szentbeszéd mise után van.
11.15: Gőrögkatholikus istentisztelet a Rózsákterén levő gör. kath. magyar plébánia
templomból. Szentbeszédet mond Krajnyák Gábor
tb. kanonok, plébnáos. 12.20: Pontos időjelzés,
időjárás és vízállásjelentés. 12.30:
A m. kir.
Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel
Fridi Frigyes. Közreműködik Svéd Sándor. —
14.30: Magyary Imre és cigányzenekara. 15.30:
Ezermestermühely. A Rádióélet ifjúsági félórája. (Harsányi Gizi előadása.) 16: Viktória
hanglemezek. 16.30: Az ősz és a fertőző betegségek. Molly József dr. egyet. m. tanár előadása. 17: Szabadtéri dalosverseny közvetítés Szom
bathelyről. 18.50: Vidám történetek. Harsányi
Zsolt csevegése. 18.45: Bertha István szalonzenekara. 20: Előadás a stúdióból. Szerelem. Tar
ka óra. 21.20: Hírek, sport és lóversenyeredmé.
nyek. 21.50: Debreceni trió. Tagjai: Galánffy
Lajos (zongora), Buza Gábor (hegedű), Erdész
Mihály (gordonka). 23: Közvetítés a Ketter étteremből. Horváth Rezső és cigányzenekara mu
zsikál. Ráday László énekel.
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Üzlet Káró yi a . 3. Üzem: Tápét u. 7.Te'efon Sö-76.
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Szakoze^ii

tiszlttisa

Tisztelettel hozom az igen tisztelt közönség szíves
tudomására, hogy Schwartz Manó cégtől 12 évi
szakmunkai működés után kiléptem s Tisza Lajos körű 20 alatt (Gróf-palota)

yri divatszalont nyitottam,
ahol kiváló munkával s mégis mérsékelt árakkal
állok az uriközönseg rendelkezésére. Munkát hozott anyagból is vállalok.
ARACZKY KAROLY

S T A N D A R D ) l e g ú j a b b
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Takaréktár
u. 8 .
DÍJTALAN BRMIirATÁS!
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NEM HIRDETEK!!

1934 szeptember 2:
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GyfizAdlfln meg elcsó áraimról, vételkényszer nélkül tekintse meg nagy raktáramat ]
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DAVENTRI. 18.30: Dixon orgonaművész játéka. 19: Katonazenekar. 21.15: Raaisay ritmikus szimfonikusai. 22.55: Tánc^enekar.
FANKFURT. 16: Rádiózeneikar. 21: Millöcker:
népzene. 20-10: Szórakoztató zene. 22.30 Térd
Vasárnap, szeptember 2
Részletek Az elátkozott kastély, asparone és
hcöcdü iátek.
Apajune cimü oroet ettekből- 23: Tánczene.
BiiCS. 11.20: A szimfonikus Humpedinck-emlékvenseny. 12.30: Rádiózenekar. 16.35: Le- MILANO! 17.10: Tánczene a torinoi pagodából. LIPCSE. 12: A szimfonikusok szórakoztató ze20.45: Reklámhangverseny. 22: Kamarazene.
néje. 17: Házi zene néphangszereken. 18.20:
mezek. 17.05: Szimfonikusok. 20.05: A bécsi
Fiivószene. 21.30: Könnyű és tánczene.
rádió utolsó hangversenye a Burg kertjéből, MOR- OSTRAVA. 15.15 Rádiózenekar. 18 óra
15 * Lem szek
MILANO. 17: Kamarazene. 20.45: Egyfelvonárádiózenekar. 22.30: Brunner jazz, tánczene.
RADIO PARIS. 20: Hekkiing csellómüvész jásos vígjáték. 21.30: Szimfonikus
hangver24: A Payne tánczenekar lemezei.
téka.
20
óra
45:
Hangverseny.
seny.
BELGRÁD. 19: Lemezek. 19.15: Szávics DaniROMA. 17: Bari Tina
hegedül. 20 óra 45: MOR. OSTRAVA. 18-15: Fúvós bányászzeneca és Radoszavljevics Marko hangversenye..
Reklámhangversenykar. 19.25 Könnyű zene20.30: Haus>er András hegedül. 21.20: RádióSCOTTISH RÉGIÓNÁL. 17 óra 15: GyermekRADIO PARIS. 20 óra 45: Szimfónikus hangr
zenekar. 22 ,15: Népdalok zenekarral. 22.45:
óra dalokkal. 22 óra: Skót dajlemezek.
verseny.
Vendéglői zene.
ROMA. 20 óra 10: Lemezek. 20 óra 45: HáropBERLIN. 14 ára 15= Művészi emezek18 óra
Kedd, szeptember 4
felvonásos opera.
30: Gebhardí zongoraművész játszik. 19:
SCOTTISH RÉGIÓNÁL. 17 óra 15: GyermekBÉCS.
11.30:
Alpesi
dalok
lemezeken.
12:
RáVonósnégyes. 20: Humperdinok emlékhange i nmü. 18 óra 30: Daventry.
diózenekar. 17.40: Schubert lemezek. 17.55:
verseny. 21 óra 10: iKs rádiózenekarIzlandi
dalok.
20.15:
Rádiózenekar
és
SchieBOROSZLO. 5: Reggeli ének. 6.25: Könnyű zeCsütörtök:, s z e p t e m b e r ©
der jazz. 20.10: Hangverseny. 22.50: Tánclene. 17.15: Rádiózenekar. 22.45—1: Tánczenemezek.
BÉCS. 12: Rádiózenekar. 14.20: MüvészlemezeK
lc<dT*
17.45: Hangverseny. 19.85: Szórakoztató zeBUKAREST. 12: Rádiózenekar. 12.15: Mosco- BELGRÁD. 12.05: Hangverseny. 18.30: Csovics
Klára zongorázik. 19.10: Népdallemezek. 21:
ne. 21: Szimfonikusok. 23.50: Máthé
jazz a
pol énekes könnyű dalokat énekel. 17: SibiPopov Liza operaénekesnő. 21.30: Zenekar.
Palmhof kávéházból.
oeanu zenekar. 19.20: Lemezek. 20: Rádióze22.15: Rádiózenekar. 22.45: Vendélői zene.
BELGRÁD. 12.15: Rádiózenekar. 18.30: RádióIí€K3X
: Köninyü zene. 16: Kis rádiózeneBERLIN.
12
zenekar. 19: Népdalok zenekarral. 20-30: A
DAVENTRI. 17.45: A londoni
vonószenekar
kar. 18 óra 45: Grieg emlékest- 19 óra 40: királyi gárda zenekara. 22.30:
Vendéglői
ha; gversenye. 19.30 :Zongora. 21.05: SzálloA nap visszhangja. 21: Rádiózenekar.
zene. 23: Tánclemezek.
dai zene.
BOROSZLO. 5: Reggeli ének. 6.25: Könnvű ze- BERLIN. 13 óra 15: Kamarazene. 16: KatoFRANKFURT. 18 (Sra 50: Mikrofonriport. 20
ne. 12: Szórakoztató zene. 15.15: Négykezes
nazene.
*óira: Rádiózenekar.
zongorajáték. 16: Kis rádiózenekar. 21: Pa- BOROSZLO. 5: Reggeli enek. 6.25: Könnyű zeLIPCSE. 12: Katonai térzene. 16: Rádiózenerasztzene. 22.45: Rádiónégyes.
ne. 12: Szórakoztató zene. 15.30: Gyermekkar. 22.50: Tánczene Boroszlóból.
ének. 16: Rádiózenekar. 17.55: Hangverseny.
MILANO. 17.15: Vegyes zene. 19.30: Lemezek. BUKAREST. 12: Lemezek.' 13.40: Könnyű lemezek. 14: Motzoi zenekar, vegyes zené. 20:
19: Vonószenekar. 20.10: Hangképek.
20: Roma.
A rádiózenekar szimfonikus hangversenye.
MOR. OSTRAVA. 9 óira 15: Leimezek. 17 óra DAVFNTRI. 18.30: Rádiózenekar. 19 30. Köny- BUKAREST. 12.45: Könnyű lemezek. 17: Iliescu zenekar. 19.35: Puccini: Bohémélet, opera
40: Lemezeknyü trió. 20: Promenade hangverseny 23 -24
3 felvonásban.
"
RADIO PARIS. 16: Szórakoztató lemezeik. 18
Stone lánczenekar.
DAVENTRI.
18.30:
Tánczenekar.
19.S0: Bendóra Hangverseny. 20: Tarka zenés est.
z-ózenekar tenordalokkal. 20: PromenadeFRANKFURT. 17 óra 40= Dalok énekre és zonROMA. 17: Énetohangverseny- 20-10 Lemezekharg\erseny zenekara, 22.35: Praeger táncgorára. 18 óra 50: A trieri városi zenekar
20.45: Hangverseny.
zenekar.
hangversenye.
5COTTISC RÉGIÓNÁL.
19 óra 30= Vallása
fürdőzenekar
LIPCSE. 12: A drezdai fiharmonikusok. 18.20: FRANKFURT, 16: Glotterbadi
előadás- 22: Zomgoraihangverseny.
könnyű zene- 20 óira 10: Busoni emlékihangDalok és zene. 22.45: Szórakoztató zene
verseny.
_., ,
MILANO. 20: Lemezek. 20.45: Operett. Utána
Hétfő, szeptember 3
LIPCSE. 12: Könnyű z^ne. 13.10: Filmlemezek.
tánczene
BÉCS. 11.30: Népzene lemezeken. 12: Rádióze- MOR. OSTRAVA- 1740: Lemezek. 20 óra 15:
18.20: Hangjáték. 20.10: Szimfonikus zenekar.
nekar. 16.40: Hangevrseny.
17.10: Bramlis
MILANO. 20: Lemezek. 20.45: HáromfelvonáHangverseny.
és magyar táncai, előadás zongorával.. 17.40: RADIO PARIS. 18 óra 45: Lemezek. 20: Gersos vigopera.
Lemezek. 19: Verdi: Aida,
négyfelvonásos
MOR. OSTRAVA. 18-20: Német műsor. 19 óra
gely1 A revizor, sziinimüopera az állami operaházból. 22.50: Totzauer
35: Rádiózenekar
ROMA- 17-15: Milánó. 20 óra 45: Hangverseny.
jazz.
RADIO PARIS. 20: Schubert:
Vonósnégyes.
22 óra 15: Tánczene.
8ÉLGRAD. 13.10: Rádiózenekar. 18: Népdalok.
22
óra
30:
Andolyfi
tánczenekar.
SCOTTISH RÉGIÓNÁL. 20 óra: Tarka zenés19: Rádiózenekar. 20.30: Operaközvetítés a
ROMA- 17: Zongorahangverseny. 20 óra 15:
est. 22: Rádiózenekar.
Nemzeti színházból.
Lemezek- 20 óra 45: Hegedűverseny
BERLIN. 13 óra 15: A berlini operák jövő
SCOTTISH
RÉGIÓNÁL. 17 óra 15: GyermekSzerda, szeptember 5
évadja. 18 óra 30: Hangverseny. 20 óra 15:
óra21 óra 15= Skót katonazenekar
Kis rádiózenekar- 21 6ra 25- Északi bacchaBÉCS. 12: Lemezek. 14.20 :Müvészlemezek. 17
nália, hangjáték.
Péntek, s z e p t e m b e r 7
óra 35: Hangverseny. 19.25: 19. gyalogezred
BOROSZLO. 5: Reggeli ének. 6.25: Könnyű zezenekara. 20.55: Az Ádmira—FC Bologna sta
oe. 12: Szórakoztató zene. 16: Délutáni zene.
dioni mérkőzéséről. 22.10: Rádiózenekar. 23 BÉCS. 11.30: Paraszttáncok lemezeken. 13.10:
Divatos dalegyveleg. 16.40:
Hangverseny.
17.55: Hangverseny. 19: Rádiózenekar. 22:
óra 40: Pauscher jazz Nagel énekessel, tánc17.40: Lemezek. 20.20: Hangverseny. 22.50 Fu
Lemezek. 23.30: Moziorgona a Capitolból,
zene.
vós katonazene. 24 :Bécsi népzene.
könnvű zene.
BELGRÁD. 13.10: Verdi: Rizoletlo, ábránd. 18
népzene.
BUKAREST. 13.40: Könnyű lemezek. 17: Ráóra 30: Népdalok zenekarral. 19: Rádiózene- BELGRÁD. 12.05: Aranicki zenekar,
18.30: Szávics Cink Szultana dalestje. 19: Rá.
diózenekar. 18.20: Rádiózenekar. 20: Szarvas
kar. 23: Vendéglői zene.
diózenekar. 21.55: Lemezek. 23—23.30: Venvonósnégyes játéka. 21.05: Furmann Mihály
BERLIN. 14 óra 15: Könnyű lemezek. 18 óra
déglői zene.
oboázik. 21.30: Hangverseny. 22.30: VendégSiimon Herrmann: A német zsoltárból, dalői zene.
lok fuvola és csellókisérettel19 óra 20: BERLIN- 6 óra 20: Reggeli zene Kiéiből. 16:
Rádiózenekar. 21 óra 30: Rádiózenekar. 22
DAVENTRI. 17.15: Gvermekóra zongoraszólóNépdalónek. 21: Könnyű fuvószene.
óra 50: Kis rádiózenekar.
val. 18.30: Szórakoztató miivek. 20: Rríd<?e- BOROSZLO. 5: Reggeli ének. 6.25: Könnyű zewatír ötös. 20.40: Hangjáték. 22: Rádiózenene. 12: Rádiózenekar. 16: Altheíde fürdő ze- BOROSZLO. 5: Reggeli ének. 6.25: Könnyű zse12: Bunzlau zenekara, könnyű zene.
15.20:
kar.
nekara. 19: Zenés egybeállítás öregeknek. 21:
Schubert dalok. 16: Salzburg fürdő zenekara.
FRANKFURT. 17 órg 45: Dalok altra és zomChopin müvek Varsóból.
sorára. 19: Vad ás'/zene lemezeken.
23 óra: BUKAREST. 12.45: Könnvű lemezek. 17: Rá- 18: Zene és hangversenyélet száz évvel ezelőtt Boroszlóban. 19: Vidám lemezek.
Humperdinck omlókban «verseny. 24 óra: Lediózenekar. 18.20: Rádiózenekar. 20.45: Nicumezek.
leseu Bassu énekel. 22.15: Theodorescu Sán- BUKAREST. 13.40: Könnyű lemezek. 17: Rádió
zenekar. 18.20: Rádiózenekar. 19.20: Lemer.lPCSE. 13.10: Könnyű lemezek. 18.20: Tarka
dor hegedül. 22.15:. Vendéglői zene.
zek. 20: Szarvas Antal hegedül. 20.45: Stefanescu Goanga Péter énekel. 21.15: Hangverseny.
DAVFNTRI. 18.30: A rádió énekkara. 19: King
zoiif.kar. 20: Promenade hangverseny. 22.20:
TánelemfZfk.
Budapest, VI., *J
16: Fürdőzene. 18= Hangkép.
Podmaníczky u. B *i FRANKFURT.
18
óra
50:
A
kaiserslauterrci opera zenekara
Nyugati pályaudvar mellett.) — Telefon (Inte»urban) 202—43., 294—34. — Sürgönyeim HOTELIST.
24: RádiózenekarI:
LIPCSE.
17.20:
B lapra hivatkozók 20% engedményt
kapnak. 12: Déli zene Hamburgból.
Schubert dalok. 21.15: A lipcsei kamarazene
I
Központi ratés, folyó h i d e g - m e l e g vtz, lift, telefonos s z o b á k . 11
kar hangversenye.
!•
Teljes komfort.
8 •«
MILANO. 20: Lemezek. 21.25: Szinkópás szimA szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
fonikus zene. Utána Weintraub jazz zenekar
MOR. OSTRAVA. 11 óra 05: Rádiózenekar.
óra 20: Hangverseny.

n hfllídidl rádiOb részletes műsora

| Szegediek találkozó helye az

István SOrály szálloda

i) Szobáink ártíl mérséUeUUlC.

RADIO PARIS- 19 óra 15: Boroám: Igor, részletek lemezeken.
ROMA. 20 óra 10' Lemezek. 20 óra 45: Lefoár:
A vig özvegy.
SCOTÜSH RÉGIÓNÁL. 18 óra 30 Tarka zer
n és est a glasgowí rádiókiállitásróL 21 óra
45: Színmű.

Szombat, s z e p t e m b e r ®
BÉCS. 12: Lemezek. 14.10: Müvészlemezek. 17
óra 25: Állástalanok zenekara. 19.35: Hangverseny. 20.15 :Rokokóest. 21.45: Rádiózenekar. 22.50: Indulók. 23.30: Jecha jazz Nagel
* énekessel.
BELGRÁD. 12.05: Hangverseny. 18: Lemezek.
20.30: Népdalok zenekarral. 21: Rádiózenekar. 22.45: Lemezek. 23: Vendéglói zene« 23
óra 30: Tánclemezek.
BERLIN. 12: Könnyű klasszikusok Königsbergből. 14 óra 15:
Donizetti és Verdi lemezek18 óra 20: Dvorzsák: Apróságok két hegedűire, csellóra és harmónumra. 22 óra: Vidám leimezek.
BOROSZLO. 5: Reggeli ének. 6.25: Könnyű zene. 12: Lemezek. 19: Harangszó. 19.05: Katz
Frigyes harmóniumoz. 20.10—1: Wittkowski
Attáncoljuk az évszázadot, rádiórevü.
BUKAREST. 17: Matza zenekar. Román népzene. 19.20: Lemezek. 20: Rádiózenekar. 21.20
Rádiózenekar. 22.30: Vendéglói zene.
DAVENTRI 17.15: Tarka gyerm-kdélután zenével. 1835- Valesi dalok. 19: Rártíózenekar.
22.15: Wis- Dávid hegedül.
FRANKFURT. 16 óra: Radeweiler fürdő sz(V
rakoztn*ó ?&néje- 19: Fuvószene
Kasselből,
22.40: Vidám est.
LIPCSE. 12: Déli zene. 13.10: Haliéi kamarazenekar. 16: Filharmonikusok hangversenye.
20.10: Millörker: Az elátkozott kastély, operett a stúdióból.
MILANO. 17.10: Tánczene a torinoi pagodából.
20: Lemeaek. 20.45: Háro*nfelvonásos opera.
"22.30: Tánczene a nápolvi Royal szállóból.
MOR. OSTRAVA 1 Oóra 30: Könnyű fuvószene. 18 óra 15 Cserkészénekkar.
RADIO PARIS. 20 óra: Tarka zenés est. 22 óra
30: Adisom tánczenekar.
ROMA. 17 óra 10: Zongoraverseny.
21 óra
30: Szimfónikus hangverseny a Massenzio
bazilikából.
SCOTTISH Régiónál. 17 óra 15: Gyermekóra.
18 óra 55: Lemezeik,
Felelős s®erke«7tfl P4SZTOR Jrt78BP
Nvnmatott • Madótiilnirlnno« nélm9?varor<.rfig
Hirlap- és Nvomadvállalat Rt. könwnvomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

MCst!f®t?CT

cifjtöi?%etín

nyílt KELEMEN TTCCA 6. sz. alatt CRoyal szállóval szembínV Megrendelésre ké«zitem a leadivatosabb urt. női cipőket és cipftkülönle£re=séaek?t
divatlap szerint is Kérem n. é közönség «tívps
pártfogását LEHOCZKY MIHÁLY eipé«zmester.

Árverés! hirdetmény.

Szeged sz kir. város Zálcgkő1rsönintéze»énél
elzálogosított, 1934 május 31-ig lejárt és nem
rendezeti zálogtárgyak
1934 szeptember 20-án délután 4 órakor
•z Árverési Csarnok

helyiségében

megtartandó

nyilván»« árverésen elárvereztetnek Hosszabbítások szeptember 19-ig a hivatalos órák alatt eszközölhetők. Az árverésre kerülő zálogtárgyak számjegyzéke az 1881. évi XIV. tc. 16.
értelmében
kifüggesztetett
Szeged ,1934 szép; ember i
Szeged szab. kir. váró» Zálogkölcsőnintézet«.
Hátralékos kfinyve'éseke« feldolgoznak,
mérleget, társas elszámolásokat elkészítenek és felfllvizsqálnak, —
könyvvizsgálat esetén mint

ellenszakérfők
érdekeit lesjobban védjük meg.

H0FBIUER
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TESTVÉREK

adó és könyvszakértők
9UDIIPESK 8V.MUZE0* «Rí 7. Te3: 89—757.

Apróhirdetések
BÚTOROZOTT
SZOBÁK

Bútorozott
RsobAt

LAKÁST

Kvoraan é* 151 kiad
ilietólüg talál, h» felad egy aprthirdotévt
»
P^mwarmitettB?

lépcsőházi bejáratú uecai bútorozott szoba —
20 P-ért kiadó, fürdőszoba használattal, kapukulccsal.
Érd. Ref.
palota. Redőnyipar.
Bútorozott szoba kiadó
teljes ellátással, fürdőszoba használattal Mikszáth K. u. 11. I. em. 2.
Bútorozott szoba SzentGyörgy u. 15.
Különbejáratu uccai bútorozott szoba 1—2 személvnek kiadó. Kölcsey
u. 20, I. 15.
B u j e r o / . o t t szobákat és
modern Eakásofeat ko
resek a város minden
részében azonnalra és novemberre. Belvárosi Lakásügy nökség Dugonics
tér 11. Tel. 25 47.
Bútorozott szoba fürdőszobahasználattal szolid úriembernek kiadó.
Fodor u. 38, II. 7.
Újszegeden bútorozott
szoba
különbejáratta]
azoral kiad, esetleg üre
sen. Középkikötő sor 62
Különbejáralu butorozo'i ?xobi 'üríőfzobahasznáiattal kiadó. Jutányosán. Újszeged, —
Bethlen ucca 29.
Különbejáratu bútorozott szoba kiadó. Nemes
takács ucca 3, magasföldszint .ajtó 1
Szép tiszta szoba úriembereknek, középiskolás gyermekeknek teljes ellátással is kiadó.
Deák Ferenc u. 18.
Butorozot szoba Vitézu. 15, I. e. 2.
Butorozott garzon lakások, iroda stb. kiadók.
K-.:váiia u 18
Butorozott szoba kiadó
József főherceg tér 2,
II.
Lépcsőházi
földszinti
butorozott szoba, ga
rantált féregmentes, —
esetleg két személynek
is kiadó. Attila u. 3.
•Különbejáratu szép, tágas uccai butorozott —
szoba kiadó.'Margit ucca 26. földszint 2.
Szép bútorozott szoba
fürdőszoba kapnkulöscsal 1—2 személynek ki
adó. Vitéz u. 15, emelet.
Különbejáratu butorozot szoba kiadó Táborucca 4.
Különbejáratu
szépen
butorozott szoba, esetleg ellátással kiadó. —
Bercsényi u. 15. emeltet
1.

Teljesen elkülönített
lépcsőházi bejáratú bu
torozott szoba fürdőszobával kiadó. Jelige
„Ideális."
Lépcsőházi
bejáratú féregmentes butorozotto szoba kiadó Ti»za Lajos körút 45.
Butorozott elegáns szoba fürdőszoba használattal kiadó. Kazinczyu. 6. I. em
Csinosan butorozott 1
ágyas szoba egy vagy
2 személynek azonnalra kiadó Kossu'h Lajos sugárut 10, I. e. 3.
Különbejáratu, parkettás fürdőszobás bútorozott szobát keresek
a Belvárosban. ,.OgyvédiciBlt."
Butorozott szoba urinőnek kiadó.
TudDélmagyar fiókkiadójában. Valéria tér 11.
Elegánsan
butorozott
szoba egy vagy két
személynek ellátással
is kiadó. Kelemen u.
2. szám.
Különbejáratu csinosan
butorozott szoba kiadó.
Mikszáth Kálmán u. 18.
földszint.
Különbejáratu
tiszta,
szépen butorozott szoba
kiadó egy, esetleg két
személynek Gróf Apponyi-ucca 21, földszint.

BÜ&¿&iT|

|

2 középiskolai fiút vagy
leányt te'ns ellátásra
olcsón vá'lal Berényiné, Somogyi a .22
Kisebb diák, uri családnál teljes ellátásra felvétetik, korrepetálással
Tudakozódni:
Petőfi
Sándor sugárut 1, (a
házmesternél.
Diákfiukat
iskolák —
szomszédságában ellátásra vállalok, tanulmányi felügyeleltei ,'lanár'
jeligére.
J

Lakás - Üzlet
Rendkívül
mérsékelt
bér mellett azonnalra
vagy novemberre két és
3 szobás fürdőszobás

L

A K

ÁS

és egy üzlethelyiség kiadó Somogyi u. li.
Raktár, műhely, vagy
üzletnek, uccára nyíló
helyiség Szt. Mihály u.
7. alatt kiadó.
Modern garzon kétszobás lakás azonnal is átadó. Polgár u. 24, IL e
Újonnan renovált helyiségek kiadók Szent István tér 15.
Kétszoba, konyha, mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Újszeged,
Jobbfasor 56. sz.
3 szobás 1 emeleti uccai fürdő szobás lakás — azonnalra vagy
november l-re
kiadó.
Szappanos u. 5. Házmes
térnél.
Modern 2 szobás lakás
azonnal kiadó. Bocskay
ucca 8a.
Kétszobás udvari lakás
kiadó. Villany, víz, gáz
Dugonics ucca 36.

2 középiskolás, vagy —
egyetemre
beiratkozó
deák teljes ellátást nyer
het. Korona u. 4, földsz.
joüLra. TeleiOD 21—89
1—2 diák vagy diáklány
Újszegeden, kertes villában teljes ellátásra
felvétetik. Középkikötősor 23. Nagystrandnál.

Kétszobás magasföldszintes udvari lakás —
azonnalra vagy novemberre kiadó. Polgár u.
5.
Modern komfortos kétszobás lakás november
re kiadó. Bercsénvi u.
13.
Üzlethelyiség Tisza Lajos körút 45. szám alatt
kiadó.
Szép, tágas kétszobás
udvari lakás viz, villannyal novemberre kiadó. Árviz u. 17.
Kétszobás lakás komfor
tos november elsejére
kiadó. Honvéd tér 8
Üzlethelyiség azonnal
kiadó esetleg piaci áru
sok berakodására is.
Püspök u 12- sz. nyomda.

Emeleti kétszobás
és
egyszobás lakások, viz,
villany bent, kiadó. —
Pulcz u. 7.

Jókai n. 7 alatt másodéin í'eti komfortos küíöaVló 4 szobás lakás
Mars 6a a. földszintes
és emeleti uccai kétszobás modern lakások kiadók novemberre. Érdeklődni a faáafelüeyoi
lőnél.

Háromszobás
modern
uccai és kétszobás udvari lakás novemberre
kiadó. Tisza Lajos körút 61.

Egy szobás, összkomfortos urilakás, kertes
magánházban novemberre kiadó. Maros
u. 27.

Kiadó 3 és 2 és egyszobás újonnan parkettás
tiszta lakások Fodor u.
31.

Modern 3 szobás lakáa
Tiii&Ilókhe'.yisógekkel
1 i?dó. Bokor u- 1-

2—3 szoba irodának v.
rendelőnek egy különbejáratu szoba kiadó.
Iskola u. 29, Dóm tér.

Egyszoba, konyha speiz
kiadó. Bercsényi u. 15.
Károm
»robát
szép, liszla modern uri
lakás telje- komforttal
azonnalra v a g y novemberre k i a d ó uerasenyiucca lb. tudakolható:
Mihályinál, Tisza Lajos
körút 55.
Újszeged, Tiszapart 2
szobás lakás azonnal ki
adó, viz, villany. Káilay
ucca 1.

" v^mmammmm^m^mmamarnmmammmm

Ellátást kaphat 15 éves
korig kislány
uricsaládnál. „Pontos"
jeligére.
Teljes ellátásra vállalok
kíülönszobával két középiskolás leánykát V.
egyetemi hallgatónőt —
Polgár u. 5, I. ajtó.

Újszegeden Pozsonyi u.
6. alatt hídtól két percnyire két kisebb szobából és mellékhelyiség
gekből álló lakás október 1-től havi P 25-ért
kiadó. Bővebbet Földes
ruhaüzlet ,Káilay Albert u. 6.

Két szobás lakas azon
nalra kiadó. Dugonics
tér 2. sz., emelet bal.
Magasföldszintes 1 szobás és kétszobás és egy
udvari lakás kiadó. —
•Szatymaz u. 6.
Kereszt uccáhan m. föld
szintes tiszta, száraz,
uccai szoba, konyhás
lakás zárt folyosóval,
villannyal
magányos
házaspárnak havi 7 Pért kiadó. „Csendes lakótárs" jeligére a kiadó
ba.

Kitűnő ellátást adok
diákoknak, olcsón- Fe
ketesas u- 14. étkező.

Kiadó tiszta egyszobás
lakás azonal. Rothermere t 18. (Kertész u.
folytatása.)

Középiskolás fiu intelligens német környezetben elsőrangú ellátásban, oktatásban részesülhet „Otthon" jeligére
kiadóba.

Bevezetett füszerüzlet,
vevőkörrel, italméréssel, kevés pénzért meg.vehelő. Tud. Somogyitelep 9. ucca 520. Csaba
uccai beiáxó.

Berzsenyi-ucca la. sz.

házban 3 s z o b á s
tel»
iesün modern

lakás kiadó. Érdeklődni
a házmesternél.

íirsitosmShelweT » I
áthelyeztem Pallavicini
ueca. 3. sz. alá (udvarban) Mindene szakmába
vágó munkát további a
is olcsón, szakszerűi n
vállalok. Lustig Manó.

íéríi kaiapsí

tisztítását javítását, alakítását 1 pengőtől vállalom. Timpaucr Géza kalapos moster, tízücs u. 11.
Középkorú, nagy gyakorlattal rendelkező, ön
álló házvezetőnő, ki a
háztartás legkomplikáltabb ágában jártas. «
minden munkát
sen végez, jelenlegi állásom szertném fölcserélni hasonlóval, magányos előkelőbb úrnőnél
vagy urnái. Vidékre is.
Legutóbbi bizonyítványom 10 éves. Szíves
megkeresést a kiadóba
kér „21165."
Bejárónőnek
ajánlkozom, csekély fizetésért.
Szentháromság u. 36.
M. Ilonka.
Tisztán •akaritó, főzéshez érlő bejáró mindenes egész napra jelentkezzen. Berüni körút 33L Hétfőa.

PO
Ügyes tanulólányok felvétetnek. Csiszárné női
divatterimébe. Bokor u.7

zongorsfcrgsiasr

javítást olcsón é.i szakszerűen elváil.'tl Kngel
zongorakészitő, — Horváth Mihály u. 9 74
Elmennék fodrásztanulónak teljes ellátással,
komolyabb leány. Levelet a kiadóba „3456."

DÉCMAGYARORSZAG
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LEP3EN BE
DELM AGYAR O R/ZAG
KÖLCSÖN K Ö N Y V T A R Á N A K

Mindenes fözőnőt fe£
veszek MülÜerné, Tisza
Lajos kórut 83
Főzni tudó mindenes,
hosszú bizonyítvánnyal
felvétetik.
Boldoeaszszony sugárut 18, II 8.
K - • <iunka
tanítását
igen olcsón
vállalom,
neccelést, blúzok teába
bált horgolását, népies
hímzéseket Apáca ucca IS
Hölgyfodrász
segédet
férfit vagy nőt felvesz
,.Pame" szalon, Ivállay
Albert u. 4. sz.

Jobb leány elmenne bejáró takarítónőnek reggeltől délutánig. Bokor
u. 10. Aranka.
Gyermektelent fiatal —
házaspár jobb
házhoz
házmesteri állást keres
Férj szobafestő. „Megbízható 1" jeligére a kiadóba.
önállóan dolgozó varróleány felvétetik —
Kriener szalon, Somogyi u 7, II.

ELŐFIZETŐI KÖZE
A

könyvpiac

legfrissebb

Mindenféle fehérnemüvnrrást vállalok, házhoz is megyek. Hétvezér
ucea 32. sz.
Intelligens nevelőnő
délelőtti és délutáni el
loglaltságot keres órák a t i s ad. Unter ,,VerlasslicV.

Pedikörf, m a s s a g e f p
félfürUö?
Rzai<s/.Of üen vég&z 10 évi
Ittrd' gyakorlattal

Pufyorá n é
B&ró Jósika acca 30 fax. 2.
LevolezölaphivftBra h ihoc
negyek.
92

újdonságait

FILLÉREKÉRT

olvashatja.
N é h á n y d m a m o s t érkezett k ö n y v e k b ő l >
Körmendi Ferenc: Boldog emberöltő
Megyeri Sári: . . . .és könnyűnek találtatott
Zsigrai Julianna: Utolsó farsang
Hans Faliadé: Aki egyszer rabkoszton élt
Gyermektelen házaspár
házmesternek felvétetik
Margit ucca 22a.
Jobb varrónő házakhoz ajánlkozik. Cim :
Arany János u- Táborossiné-

Oktatás
A1VOOL

OlfAKA'I

ad kedvezményes áron
tökéletesen beszélő úrinő, aki 20 évnél hoszszabb időt töltött AmeBejárónőt felveszek Bajomé, Osztrovszky u. 4. rikában. Horthy M.-u.
11., Kőváriéknál.
Mérlegképes könyvelő- j
SotfOrképzés
nő, magyar, német leeii'i0s»iQ mellei:, a legjutívelező gépíró állást kenyosabh Aron Marka és ima
antrtjaTitőmflhölyőben Vadása
res .Szives megkeresén. 1. Tel. 28-40
sek: Kemes u. 7.
Hegedüórát adok kezKötő és gombolyitó ledődnek és haladóknak,
ány
felvétetik
Róna
házhoz megyek. Bakró
Zsigmondné kötődéjébe
Lajos, Fodor u. 18.
Révay u. 4.
Német kisasszony óráDeutsche sucht
Stelle
kat ad jutányosán. —
zti einem Kinde für %
„Tficfatlg."
tag, correpetiert gégén
Mitlugskost. Unter „InNőmet anyanyelvű ta
telligent."
nitónő vagy tanárnő
délutáni elfoglaltságra
Szabó munkást saját —
jelentkezzék. Dr. Kiss.
géppel, állandó foglalKazinczy u. 6kozásra felveszünk. —
,,Biztos megélhetés."
Elemi iskolások oktatását, néimet nyelv taFiatal bejárónő ajánlnítását, társalgást válkozik délelőtt vagy dél
lal gyakorlattal taníutáni órákra, varrást is
tónő. özv. Schmidtné,
Vállalja. Cim Béke u. 16.
Nemestakács u. 32.
Könnyen eladható cik
kel: eladására ü g y n ö köket
felveszek f i x
fizetéssel és jutalékkal
P a t f ő i Sándor sugárut 3.

Í934 szeptember 2.

ANt OL « ¿ ¿ P O R T O S
NYELVTANFOLYAM
kezdőknek és haladóknak tízes csoportokban
kétszer hetenkint. A tan
folyam 8 hónapra P 20
és ha\ri P 2.50, részletekben előre fizetendő.
Felvilágosítást
nyújt
Miss Thomas egyetemi
lector, Gyertyámos-uoca 6.
Szávlts Fielka™"
áll. kép. oki. zongoratanár és oki. nyelvmester
megkezdi zene és nyelvoktatását. Somogyi-u. 20.
I. em. 6.

ADAS-VÉTEL

Házat
yebbeo el.

ha meghirdeti •

Bttmgrarország
!ipr--tomio<óiH« ktefitt

Ludwig Wolff: Égre nviló szem
Alexandra Racbmanova: Szerelem, cseka,
halál
Stefan Zweig: Rotterdami Erazmus
Szilárd János: Első kalandom
Traver: Gyapotszedők
Joseph Delmond: A csavargó krőzns
André Malraux: Emberi sorsok
Valentine Williams: Az óra ketveg
Sásdi Sándor: Egy nvár története
Faith Baldwin: Második szereposztás
Galopin: Hajsza a detektív után
Luke Allan: Az álarcos idegen
Christine W . Parmenter: Akik egymást Keresik
Sven Elvested: Die Dame im Rollstubl
Paul Rosenhayn: Die Jacht der Sieben Sün.
den.
Siegbert Kleemann: Der Rosendiamant
Mary Webb: Die Liebe der Prudence Snrn
A. J. Cronin: Drei Lieben
Johann Fabricins: Mario Ferraras eitle Liebe
Paul Frischauer: Der Gevinn
Egy jóállapotban lévő
gyermek vaságy jutányosán eladó. Kossuth
L. sugárut 8 .

4 drb kilenc hónapos
jorksihir malac eladó.
Vasasszentpéter u. 1 b.

Jókarban levő fehér —
gyermek sportkocsi eladó. Teleki u. 1.

Használt, jókarban levVí mosóűstöt. fürdőkályhát és padlódeszkát vennék. Zsótér uI- szám.

Jólmenő hölgyfodrászat
minden elfogadható áron eladó. Gróf Apponyi u. 23.

6 hold
Szőreg-kisréti
föld 2 és feles v i l l a n j
motor, 3-as nyilásu zárt
kapualatti ajtó, két ütközőkő eladó. Iskola u.
27, Dóm tér.

120 m'-es mühelyhelyiség, raktárak, bútorozott szobák kiadók Kossuth L. sugárut 5.

Újtemplom XIII. porban férfiülés berbeadó.
Korona u. 4. földszint
jobbra. Telefon 24-89.

Téglatörmelék
olcsón
eladó, töltés anyag elvihető .Pásztor ucca 5.
Házmester.
Eladó olcsón, jókarban
levő másfél tonnás Renault teherautó Vedres
u. 5. Újszeged. Horváth
István.

Izzadás elten

egy biztos szer van a

„PERPEDES"
évek ó»a bevált szer,
hónalj, kéz és lábízzadás ellen kapható a kcszitőnői.GÍRGELY gyógy
szerésznél, Kossutn L.
s.-ut és nagykörút sarok
Újszegeden hídfőnél villatelkek eladók. Érdeklődni
tulajdonosnál:
Salzmann, Báró Jósikaucca 30. sz. IL emelet
balra.
Két nagy központi fűtéses kályha eladó Ugyan
ott keresek két szép vas
kályhát. Deák Fereno2. Háztulajdonos.
Egy balkaros
cipészgép és Pankli Vásárhelyi sugárut 11. Németh
Gyula, vasalóintézet.
Gedó Landesberg telep
64 kerti ház
villanyal
kedvező fizetéssel eladó

Eladó olcsón jóhangu
cimbalom, jégszekrény,
Antik olasz renaissance
fűszeresnek, vendéglősdúsan faragott uri vagy
nek alkalmas: Bödő, Ró
hall butor eladó. Polgár ucca 16, Házmes- I zsamalom mellett. KfilI ső Kálvária ut.
ter.

Galamb ucca 4. számú
magánház eladó. Viz,
villany, gáz van.
fókarban levő motorkekerékpár eladó. Sziváryánv ucca 4*!
Zongorát vennék. Ajánlatokat kérek
gyártmány és végső ár megjelölésével ,.Zongora"
jeligén a kiadóba
Jókarban lévő ablakok,
ajtók eladók Gyertyámos u. 14
Kettő használt jókarban lévő női báránybunda eladó- Kormányos u. 15 B.
Tehéntrágya
eladóBéke u. 12. sz.
Templomülés, női jobb
oldal III- sor kiadó. —
Klein, Polgár u. 18-

Középkorú, korrekt, komoly, diszkrét
úriember keresi
igazlelkü,
szolid, vigkedélyü. eálnos, fiatal úrinő tartós
barátságát .akinek a»
esti órái szabadok Leveleket „Kellemes ő « i
esték" jeligére a kiadóha.
Magányos, nyugdíjas 40
éves nő rendes lakótárs
nőt vagy barátnőt k f r '
res. Levelet „Egyedül
unalmas" Jeligére a ki»
adóba.

Foglalkozással biró —
asszonyt lakással felesé
gül vennék. „Üzlettulajdonos."
Jobb állásban levő 31
éves fiatalember vagyok, feleségül vennék független leányt,
vagy fiatal özvegyet
hozomány nem szükséges,
annál inkább
otthonra vágyam. Tel
jes cimii levélre vála
szolok „Meleg otthon"
jeligére.

KÜLÖNFÉLÉK
Útlevelekre

80 hektóllter domaszéki
RIZLING BOR
12 Malligand fokos elidó. Tudakozódni Szentháromság-ucca 12.

szerb, román, cseh stb.
vízumot 2P50 f-ért. 24
óra alatt garancia mellett megszerzem, vidékit
is vállalok. L A Z A R
iroda, Attila u. 5.
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Keresek megvételre ablakokat, cserépkályhát,
deszkát, csiga vaslépcsőt .Zászló u. 2.

(Gyermektelen háza«pái
Tnágához venne 500 Pvei idősebb nőt. tértit.
Nyugodt otthonra talál
Gyertyámos u. 4

Nagyobb takarék tűzhely 2 sütővel és ebédlő
függönyök olcsón eladók. Tud. Béke ucca
16, üzletbe.

ELSŐ
ZEGEDI
MSGáOTATÓ
-RODA

Elsőrendű női temploimülés eladó vagy
kiadó. Klauzál tér 3II- 9. délután 4—6 között
1, 1.5, 2 ló erejű II. fázisú MOTOtOK
megvételre kerestetnek.
Zsurkó, Kossuth Lajossugárut 6..
Eladó keveset használt

babinos
női varrónép

Báró Jósika-uoca 7.
Szép, hízónak való sertés eladó, óllal is. Cserepessori városi ház 5.
ház, 4. ajtó.

Uj zsinagógában egy
balközép sarok férfi
ülés olcsón bérbevehetőMarsit u. 26.,
földszint 3.

350 kbc. motorkerékpár
300 pengőért eladó. Róna ucca 23.

1 szép terebélyes fikus
eladó- Sajka u. Tejcsarnok-

Ebédlő, sezloo,
fehér
gázsparherd, mángorlógép stb. eladó. Margitu. 21.

10 drb négyhónapos
Használt gyermekkocsi
vészmentes fajmalac
gyártmányú,
eladó, uradalmi, Hu- „Mars"
nyadi tér 11.
nagy, fehér, angol eladó
Cim: Dugonics ucca 8.
Könnyű
szalagfürész
Ajtók kisméretben elés egy favágómotor
adók. Takaréktár ucca
elköltözés miatt eladó&
Bihari ucca 13.

*

Nyomoz,megfigyel,
informál.
Széchényi ter 8 . 1 1 . 1 9 .

Keresek privát kölcsönt
P 400, szezonüzlet lebonyolításra. „Biztos" jel
igére.
Famegmunkáló gépüzem kevés tőkével
rendelkező munkatársat keres. Fürészporgépforgács olcsón kap
ható. Zákány u. 44.
Maradék áruház létesítésébe« meglévő jómenetelü
rŐfösihelységben 5—6000 P-vel
zzcmnalr« társat keresek- Cim Szőke trafik.
Péntek este <o"ZÓ.i ¿1
lejtett kéziták»mat becsületes mejtoáló adja
le, ill« 1ü»alom ellenében a jegyszedőnél.
Nézze meg

„VILMA"

kalapsia'on

fe-uiebb
kalapmodelljeit.
Olcsó árak Alakítások
jutányosán Feketesas
ucoa 16
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