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Magyar sorsok
Lengyelország visszavonta hírhedtté vált
indítványát s nem lehet tudni, a népkisebbségeknek mi ártott jobban: az indítvány előterjesztése, vagy visszavonása. A nemzeti kisebbségek bizonyára azt szeretnék legjobban,
ha minél kevesebbet kellene róluk beszélni.
A nemzeti kisebbségek szeretnének békében
élni, békében v á r n i s békében teljesíteni azt
a feladatot, amit életüknek és kultúrájúknak
fenntartása ró rájuk. Minden izgalom, mely
problémáik körül militarizálja a közszellemet,
minden nyugtalanság, amivel jogviszonyaik s
az államhoz való tartozandóságuk tartalma és
kötelezettségei megvitathatok, csak neheziti
életüket és súlyosítja gondjukat. N e m akarunk triválisak lenni, d e a népkisebbségek
helyzetét nem lehet jobban érzékeltetni, mintha azt mondjuk, hogy az uj államoknak a kisebbségek lettek a — z s i d ó s á g a . Ez a hasonlat a — tizenöt-tizenhat év előtti idők közszelleme szerint alkalmazandó h e l y i s z i nr e, hogy minden félreértést kizárjon s minden
jellegzetességet bemutasson. A nemzeti kisebbségek lettek tárgyai minden uj állam türelmének és civilizációjának, mintahogy minden állam civilizációja a zsidósággal szemben
tanúsított magatartásával mérhető. Minden
belpolitikai izgalom,
minden
külpolitikai
nyugtalanság legelőször a nemzeti kisebbséek hátán szánt végig. Minden erő és minen félelem a l e g k i s e b b
ellenállás
i r á n y á b a n hat s vannak politikusok és
vannak politikai csoportok, akik számára a
tekintélyt az aktivitásuk adja meg. Ezek számára nélkülözhetetlenek a népkisebbségek s
ha ilyenek nincsenek a határokon belül, megelégednek a vallási kisebbségekkel is, hogy
szavuknak súlyát, hangjuknak erejét, cselekvésüknek felelőtlenségét a legkevésbé védettekkel szemben s a legkevésbé védetteken
mérjék le. Mennyi póz és mennyi frázis,
mennyi hajrá és mennyi hajsza, mennyi gyújtogató jelszó s mennyi nyugalmat rabló, békét feldúló fogadkozás próbálja sikerrel erejét a népkisebbségek védtelenségén és kiszolgáltatottságán.
S a türelmetlenségnek milyen atmoszférájába burkolják őket, valahányszor a határokon
kivül elhangzik egy szó, felsir e g y panasz,
ökölbe szorul e g y - e g y vád, vagy vitába kezd
egy szempont, vagy egy érv. Békés férfiak
összejönnek a határon tul, — i t t v a l a h o l ,
ott valahol, esett, szép
szomorú
f e j e k k e l n é g y-ö t m a g y a r
összeh a j o l , — és boros fogadkozással az elszakadt magyarság sorsáról emlékezve nézegetik
poharuk fenekét s nem is gondolnak, nem is
gondolhatunk arra, hogy elbusulások híre
milyen förgeteges veszedelemmé tornyosul,
mire a határokon tul ér s m e n n y i v á d é s
m e n n y i b i l i n c s készül boros és lelkes s
csak magukat vigasztalgató szavaikból. H a
zörren egy levél, poroszlót jönni
v é 1 a határokon tul minden uj uralom. S ha
citiut egy levél, könyv, vagy újság, ami a történelmi múltnak folytatását igéri, egyszerre
m a r s-m a r s o t dobol a félelem, vádiratok
rajzanak, elfogató parancsok özönlenek, házkutatások lepik meg a békésen alvó családok
százait, vizsgálati fogságba vetnek mindenkit,
nem akiket a bizonyitékok terhelnek, mert bizonyítékok nincsenek, de akiknek szellemi
erejétől, tekintélyétől és tudásától tartaniok
kell s egyszerre nem kívánatos elemekké válnak azok, akiket apáik siriain domboruló han-
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tok sem engednek elválni az idegenné vált
rögöktől.
Ha idegen fehérje jut a szervezetbe, virulenssé válhatik minden elmúlt betegség. A
lengyel javaslat egyszerre kiélezte azt a viszonyt, ami a népkisebbségek s uralmaik között alakult ki s-aminek alkotmányjogi vonatkozásait s jogi tartalma fölött kiélesedett vitákat már-már elfelejtette a megszokottság. Ez
az aktualitás egyszerre virulenssé tette a türelmetlenségnek baktériumait, a gyűlölet kórokozóit s a kulturátlanság kitenyésztett kultúráját. A lengyel népnek másfél évszázadon
keresztül kellett busulnia h o n a á l l a p o t j á n, ez a másfélévszázados nemzeti keserűség s ez a másfélévszázados történelemnélküliség t ö b b t e s t v é r i é r z é s t és t ö b b
s z o l i d a r i t á s t fejleszthetett volna ki azok
iránt, akiket a sors ugyanabba a betegágyba
fektetett le, amiből a lengyel nemzet másfélévszázados ájulás után felkelhetett. A Népszövetség nem falusi elöljáróság, ahová következmények nélkül lehet indítványokat
benyújtani és visszavonni. Lengyelországot,
ha más nem, feltámadásának ténye kötelezte
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arra, hogy mielőtt ilyen világpolitikai változást kezdeményez, előbb megvitatja javaslatait azokkal, akik afelett dönteni hivatottak. A
lengyel kormány, mint az u r a l o m n e o p h i t i á j a, megtagadja a sorsközösséget
azokkal, akik harcoltak érte s küzdöttek az ő
szabadságáért is. S attól félünk, a népkisebbségek eltorzult élete, megnehezedett sorsa s
megsulyosodott életfeltételei járnak majd ennek a t o u r - r e t o u r
lengyel javaslatnak
nyomában.
Amikor mindenki segítségre van kötelezve
s amikor ezerszeres annak kötelezettsége, akit
az emberi szolidaritás s a történelmi lelkiismeret ébresztett fel nemzeti létének ájultságából, akkor l e g a l á b b n e á r t s a n a l c
azok, akik segíteni nem tudnak. A csehszlo*
vák kormány magyar lapok betiltásával —»
nyújtotta be újra a visszavont lengyel javas-»
latot, Jugoszlávia már fellelkesült a lengyel
kezdeményezésen s attól tartunk, a románi
visszhang lesz még a legsúlyosabb és legkeservesebb. Ártatlan emberek millióinak könynye sem fogja lemosni az uj parancsolok emlékezetéből a lengyel indítványt.

A kisantantállamok
ijedten védekeztek
a fulyot kisebbségi vádak ellen
Genf, szeptember 22. A Népszövetség közgyűlésének VI. bizottsága szombatom délelőtt 10 áraibor folytatta ülésezését.
Az ülés első szónoka Antóniádé román kiküldött volt. Beszédében utalt arra, hogy mig az
előző években a kisebbségi kérdés általános vita
tárgya volt, addig most a magyar kiküldött szakított a hagyományokkal és konkrét adatokkal,
váddal lépett fel.
— Teljesen igaza van Eckhardt magyar kiküldöttnek abban, hogy a Népszövetség illetékes szervei mindent elkövettek a kisebbségi kérdések rendezése érdekében. Magyar részről 10 év óta Románia ellen mindössze csak 10 petíciót nyújtottak be. Eckhardt szerint a kisebbségi jogokat Romániában nem hozták összhangba a román törvényekkel. A magyar kiküldött különösen az iskolatö rvényeket bírálta és megemlékezett arról
a megkülönböztetésről és üldözésről, amelyben
Romániában a magyar kisebbségeket részesitik.
Antóniádé ezután számszerinti adatokat sorol
fel arra, hogy Románia mennyi nemzetiségi iskolát állított fel és évenként hány millió leit
költ azok fentartására. Végül kijelentette, hogy
Románia mindenkor gondját viseli a kisebbségeknek.
Fotics szerb kiküldött szólalt fel:
— A magyar küldöttség nem intézett ugyan
még támadást Szerbia ellen, de valószínű, hogy
későbbi alkalomra tartogatja ezt a támadást. Szerbiának a kisebbségi jogvédelemből folyó kötelessége csakis a nemzetek szövetségével szemben
áll fenn, de nem Magyarországgal szemben.
Harmadiknak Benes cseh külügyminiszter szólalt fel:
— Ami Eckhardt beszédét illeti — mondotta
—, az legnagyobb részében formailag támadás,
lényegében azonban védekezés volt az esetleg érhető támadással szemben. A magyar delegátus
nem ejtette ki Csehszlovákia nevét, én tehát íoyalitással, de őszinteséggel is tartozom neki. Eckhardt azt mondotta* hogy elnöki megnyitó be-

szédemben elfeledkeztem megemlékezni
arról,
hogy a kisebbségi védelem egyre inkább veszít
hatásából. Tegnap leDciismeretvizsgálatot tartót-»
tam ebben a kérdésben és azt találtam, hagyj
Eckhardt kiküldött beszéde iuLzott és igaztalant
volt. A nemzeteik szövetsége illetékes szervei min-»
denkor lelkiismeretesen foglalkoztak a kisebbségi
kérdésekkel.
— Tizenöt év óta a cseh kisebbségek sohasen*
fordultak még petícióval a nemzetek szövetség
géhez. Tavaly Magyarország delegátusa — é »
ezt felpanaszolta, a ruszinszkói kérdésben fom
dúlt petícióval a nemzetek szövetsége elé. Enneia
a petíciónak tartalma nem felel meg a valósáé*
nak. Azzal vádolják Csehországot, hogy 15 é *
óta nincs életbeléptetve a ruszinszkói önkormány«
zat. Anglia, Franciaország és Olaszország delegárf
tusai e kérdésben állást foglaltak és 1933 októi
berében megvizsgálták az ügyet és art a meggyőz
ződésüket fejezték ki, hogy a ruszinszkói önkor*
mányzat kérdésében az autonómia előkészitése érdekében, amelyet csak a gazdasági válság hátrál*
tátott, a cseh kormány mindent elkövetett. Imi
a világos vád, amelyei ellenünk emeltek, alaptalan. Eckhardt azzal fejezte be beszédét, hogv
nem kíván viszályt támasztani senkivel és csak'
az igazságos, pontos végrehajtását kéri a kisebbségi szerződésnek. Aláírom ezt én is, Eckhardí
azonban mégis messze ment támadásaival. Megy
vagyok győződve, hogy a követendő helyes ut tl
reciprocitás elve. Kész vagyok ennek az elvnek
az alapján Magyarországgal, vagy más államok*
kai tárgyalni.
Franciaország képviseletében Massigli sajnálW
tának adott kifejezést, hogy a vita kevésbé épúÁ
letes jellegű volt és gyakorlati eredményre nem
is vezethet.
Az utolsó szónok Aloisi báró olasz delegátm
volt.
Az elnök ezután az ülést berekesztette és a vitj
foljtatását hétfőn délelőtt 10 órára tűzte ki.
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Legyen rendes emésztése,
Legyen piros-tiszta
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nyelve

Mert kinél e kettő megvan.

Egészsége is rendben van.

16,

MERT

—C3—•

,Jgmándi"-ból nem kell pohrászAmrn inni,
„Igmándi-'-bóI nem kell pohárgzámra inni.

ff a betegség környékezi,
.-IgmándT -viz megelőzi.

Kapható mindenütt ki* és nagy üvegben.

veget ért az amerikai teitilsztrájk
Ix>ndon, szép lenJjer 22. Washingtonból jelentik: A sztrájk, amely három hétre megbénította
az amerikai szövőipart, ma végei ért.
'
Az egyesült szövői na rí mimkásszervezet ma dél-

Mielőtt

| után elrendelte a sztrájk befejezését és utasította
> a munkásokat, hogy hétfőn reggel kezdjék meg
1 a munkát. I
I

cipőszükségletét fedezné.

saját érdekébon nézze meg áras kirakataimat és meergvözödik, hogy az elsftrendU
m:nöségü cipöliel meglepő olcsó árnn^r^siiom.
5'gO-SŐS, féri! 8"50-tŐE.

Zsurkó János.

Kossuth l a f o s s u q á r u l 6. s z á m .

T e l e f o n 17—72.

Választójogi reform, vagy —
a kormánypárt átszervezése
Gömbös

Gyula

és Bethlen

(Budapesti, tudósítónk tel'fonjelcntése.) Eredetileg ugy volt, hogy Gömbös Gyula miniszterelnök a jövő hét elején tér vissza pihenőjéről a fővárosba. Erre az időre várták gróf Bethlen István volt miniszterelnök érkezését is. Bethlenek
a fővárosba való feljövetelét összefüggésbe hozták
a Gömbös és Bethlen között lefolyt Umácskozásswrl, amelyet hetekkel ezelőtt kezdtek meg, de
nem fejeztek be. Ezét a tanácskozások — hír
saerint — kapcsolatban vannak a legaktuálisabb

EGY ELFELEJTETT
POÉTA
— SZEGEDI EMLÉKEIMBŐL —
Irta FARKAS ANTAL
Hopp, majd elfelejtettem valamit, azaz valakit.
Kár lett volna. Nemcsak azért, mert utólagosan
— akár ezen a csillagon, akár másikon — kellett
volna engedelmet kérnem az én kedves János bátyámtól, hogy róla teljesen megfeledkezlem.
Pedig csak a másik nevét felejtettem el. Csupán
a szent keresztségben kapott neve ragadt
meg
emlékezésem redői között: a másik kiröppent sokadmagával. No, az alakja is él még Ha piktor
volnék, ma is ugy le tudnám fösteni, hogy saját
tulajdon felesége is fölkelne a paprikás zsákok
közül, a kezét összecsapván rádalolna:
— „Szólalj meg hát. rubintos virágom!"
János bácsival az Alsóvárosban
ismerkedtem
össze olyan helyen, ahová az ember bebekukkant,
le sem ül, hanem álltóhelyében fölhajt egy pohárkával, aztán tovább szalad a dolga után Ha már
két pohárral akar fölhajtani — lévén a dolga nem
olyan sürgős — akkor a koesmárostól megkérdi,
hogy mit szól ehez az időhör?
Ilyen közbeeső állomáson hozott össze a sors
János bácsival. Nem futó vendé» lehetett, mert
ült mindig az ablak melletti a ipliál, ahol nagyon közelről szömlélgette az újságot Bápislantó
ember igazán sem tudhatta, hogy olvassa-e vagy
csak szagolgatja a papirosát.
Egyszer mérgesen lecsapta, még káromkodott
is hozzá.
A kocsmáros rá sem hederített. De én odafordultam.
— Mi az, bátyám? Tán nem mond csőt?
(fippen az kellett volna.)
— Ha mond is. hazudik.
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politikai kérdésekkel. Értesülésünk szerint főleg
két pont körül indullak meg a tanácskozások: 1.
A választójog problémája. 2. Az egységes párt
belső álszerve;és ének kérdése. Mindkét problémában hír szerint még jelentős eltérések vannak
Gömbös miniszterelnök elgondolása és gróf Bethlen felfogása

között.

Ezzel magyarázzák, hogy a

belttgvrn in? s-tériu mban
a választójog kérdésében az adatgyűjtésnél tovább nem jutottak.

— Hogy-hogy?
— Mert sose ir igazat.
— Mondja meg neki.
— Mondtam már én öleget. Azokat irná mög,
amiket én tudok, akkor igazi újság volna.
— Miket tud. bátyám?
— Miket? Állva nem jó hallgatni, mert leül tőlük az embör, le ám a pallóra.
Ettől ugyan nem féltem, de azért lehúzódtam
János bátyám mellé.
— Magam is ujságcsináló volnék, hát kíváncsi
vagyok.
— Melyik nyomdába dógozik az ur?
— A redakcióban.
— Mit?
— Hát az újságot írom.
— Vagy ugy? Ott az emeletön?
— Ott. ott
— Voltam mán én ott is, nem is eccör.
— Mikor?
— Vagy. tiz esztendeje formán.
— Aztán nem írták bele, amiket tud?
— De nem ám. fene bele, mert az igazságtá mlndön eirrbörfia fél
— Én nem félek. Próbáljuk ki. Miket tud, bátyám?
Italt hozattam, hogy bizalmat öntsek bele a személyem iránt. Na. most fogok én olvan riportot
gondoltam, hogy még Pesten is szörnyüködnek
raitn Noszogattam, hogy beszéljen.
Közelebb ültünk, aztán sugdolódzott a fülembe,
hogy a kocsmáros ne hallja.
— Tuggya. vót neköm egv sógorom
Tuggya.
hogy az olyan gazdag vót, hogy no! Tuggya, ki
főtte tönkre?
— Nem én.
Megsúgta.
— Lehetetlen?
— Föl is akisztottn mnfffit.
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szeptember 23.
E pillanatban — mint értesülünk egységespárti
körökből — a hangsúly nem is annyira a választójog megoldásán van, hanem hirtelen igen
nyomatékosan lépett előtérbe az egységes pári
átszervezésének kérdése. Hir szerint Bethlen István környezetében nem jó szemmel nézték, hogv
a kormányzatban ujabban olyan ifin politikusok
jutottak szerephez, akiknek szereplése nem egyszer veszélyeztette a párt egységét. A fővárosi
szervezés kérdése is — mint mondották — szükségessé teszi a helyzet tisztázását. De ezenfelül az
országos politika parancsolóan írja elő, hogy a
párt egyes tagjai között fennálló felfogásbeli
differenciát kiküszöböljék. Hir szerint Bethlen
súlyt helyez ennek a kérdésnek a teljes tisztázására és éppen ezért az elkövetkező tanácskozásoknak igen nagy jelentőséget tulajdonítanak. Ugy
Gömbös, mint Bethlen néhány napos késéssel
tér vissza Budapestre: ekkorra várják a helyzet
tisztázását. Az előjelekből ítélve, nem tartják kétségesnek, hogy Bethlen és Gömbös felfogásában
megegyezés iőn létre. Ezzel kapcsolatban az egységespárti körökben ma már nyíltan beszelnek'
arról, hogy a párt vezetése uj kezekbe kerül.
Ugrón Gábor személye az utóbbi napokban jelen*
tősen előtérbe kerMt. Ezzel látszik összefüggésben
az a hir is, hogy Meesér Andor és két-három társa
— akikről pedig ugy tudták, hogy Gömbös leg*
szűkebb környezetéhez tartoznak —•
kilép az egysége» pártból és uj szer- '
vezkedés terén keres fokozottabb érvényesülSst.

A

Az hísonyos, hogy az ellenzéki poSTfífcuscít szeme
erősen az egységes párton beiül forrásban lévő
helyzet felé fordult és igen érdekes és messze
kiható fejleményeket várnak Gömbös és Bethlen
•Tkövetkezendő tanácskozásától.
Töri arenq, ertil, zAiogfegnbeTíllfrts! ® r n .
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b o r s o n , n o n t o s n n , o l c s ó n TÓTHI
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— Az az ur?

— Dehogy, a sógorom.
,
— Ha ezt megirnánk, becsuknának". De még magát is ám. Hogyan bizonyítanánk ezt be?
— Pöcsétes Írásokkal.
— Vannak ilyenek? Hozza el hozzám. Ne a szerkesztőségbe, hanem a lakásomra. Vasárnap délután otthon leszek.

Ez volt a kezdet. A folytatás pedig az, Hogy eztán minden vasárnap délután bekopogtatott hozzám az én János bátyám Volt-e hát pöcsétes írás?
De volt árnl No, a koccintgatás se maradt el.
— Hogy is hivták a sógorát?
— Varga Fekete Pétör.
•
— De ezek a pöcsétös írások n « n röta szölnaK.
(Holmi régi végzések, «életek és árverési hirdetmények valának.)

— Ez a huncuccság, uram! Még a nevit is etein-

kófálták, hogy jobban kiforgassák a vagyonibuL
— No. ez egy kicsit bajos ügy. Mással próbák
kozunk bátyám.
Beállított egy csomó elsárgult pénztári naplóval.
— Teccik látni? E mind a sógorom pize vót E
mán csak hivatalos, igaz-e?
— Nono. De egyéb is akad tán?
— Akanni akad' Hát majd gyflvSE. Gvfltt is másik csomóval. Oreg iktató könyv elvngdaH lapjai
Most meg e fölött kellett diskurálnunk, koccintgat*
nunk. Nem mentünk semmire. Mondom is a kocsmárosnak, mikor msgunk voMnnkt
— Nem olyan hívsnyos ember ez a János Bácsi 1
— Nem is kicsit, de nem bánt senkit

— Honnan a fenéitől veszi azt a sok régi pap^

rost?
_ Paprikás asszony a felesége. "Az vöszi kilfiszámba pakolni a piacon. Attu lopja
CTgy, hát az asszonytól elcsent maku'aturlk f ö
W fantáziált az öreg Igazi poéta volt Most mái
bánom, hogy megszöktem tőle, de engesztelésül
költf.'ársaim közé iktatom.

Csipöfiizök, melltartók, pécsi gyártmányú bőrkesztyűk

ffijnMKöi
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Glattfelder öuula nteguespüspOk beszéde
a Katolikus eggeteml lljiság hdzggoiesen
Budap"st, szeptember 22. Szombaton délután
kezdte meg a XXV. jubiláris országos katolikus
nagygyűléssel kapcsolatban számos egyesület a
maga gyűléseit.
A Katolikus Egyetemi Ifjúság az újvárosháza
közgyűlési termében tartott gyűlést, ahol megjelent Serédi Jusztinián bibornok-hercegprimás is.
Glattfelder Gyula csanádi megyéspüspök nyitotta
meg az ifjúsági gyűlést.
Örömének adott kifejezést az ifjúság azon határozata felett, amely szerint a gyűlésnek csak
ifjúsági szónokai lehetnek.
Örömmel állapitja
meg, hogy az ifjúsági gyűlés a család jelentőségét tűzte ki programul maga elé.
Több ifjúsági szónok után Glattfelder megyéspüspök tartott záróbeszédet.
— A magyar intelligencia felelős — mondotta

— elsősorban mindazért a léhaságért és lazaságért, amely a magyar családi életet és erkölcsi
életet kedveződen színben mutatja be. Divat lett
mindennek a lefitymálása, az édesanyának, az
apának, a női eszményeknek a kirellengérezése.
A zsidó szellemesség ebben az irányban óriási
sikert ért el és a keresztény értelmiség ez elől
nem zárkózik el, ennek dallamára táncol, s ebben a hangnemben keresi boldogságát.
— Ha olyan intelligens ifjuságunk lesz, amely
megvédi a női tiszteletet és tisztelettel emlékezik
meg az édesanyáról és leendő feleségéről, születendő gyermekeinek anyjáról, megvalósítja programját és annak propagálójává szegődik, a magyar társadalmat pedig meggyőzi arról, hogy ez
a program, elgondolás nemzetmentő, akkor tisztultabb és nemesebb társadalom fog kialakulni.

ISKOLA

CIPŐK

G A R A N T Á L T

MINŐSÉGBEN
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CIPŐ-
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V Á L A S Z T É K B A N

CIPŐÁRUHÁZ, KELEMEN

Berzenczey Domokos lemondott
^
az Idegenforgalmi Hivalal
vezetéséről
4 polgármester egyelőre nem vette tudomásul a lemondást
(A Délmagyarország munkatársától.) Március
óta vezette a szegedi Idegenforgalmi Hivatalt
Berzenczey Domokos műszaki
főtanácsos, aki
nemrégiben súlyos betegségen ment át. Felépülése után ismét átvette az Idegenforgalmi Hivatal vezetését, annak ellenére, hogy az orvosai
nyugalmat ajánlottak neki. Most azután bejelentette dr. Pálfy József polgármesternek, hogy megrendült egészségi állapota miatt nem képes ellátni két hivatala vezetését és ezért az Idegenforgalmi Hivatal vezetéséről lemond. A polgármester nem vette tudomásul Berzenczey lemondását, hanem felkérte, hogy egyelőre vezesse tovább az Idegenforgalmi Hivatal ügyeit.
Berzenczey főtanácsos azonban a kényszerítő
okok következtében ragaszkodik a lemondáshoz
és valószínű, hogv az Idegenforgalmi Hivatal ve-

zetéseben rövidesen változás történik. Ezt lehet
következtetni abból is, hogy az Idegenforgalmi
Hivatalt ujabban a polgármester i kulturügyosztály hatáskörébe utalta és a fontosabb idegenforgalmi ügydarabokat már Renkey Lipót kűlturtanácsnok irja alá. Renkey tanácsnoknak elhatározott célja az, hogy az Idegenforgalmi Hivatalt
mai helyéről valamilyen, a város középpontjában
fekvő uccai helyiségbe költözteti át. Az erre alkalmas uccai helyiség rendelkezésre is áll és eddig
csak a ¡megfelelő fedezet hiánya volt az átköltözés
és az átalakítás akadálya. Valószinü, hogy novemberben végre lehet hajtani az átköltöztetést, de
azt is tervezik, hogy az áthelyezéssel egyidőbea
az Idegenforgalmi Hivatalt önálló ügyosztállyá
szervezik.

mora mana

fűzőinek és melltartóinak elismerten tökéletes!
¥
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A szegedi cipőgyár ügyét
szerdán Szegeden tárgyalja
a négyes bizottság
A cél: a szövetkezeti fagok kártalanítása — Körmendy Mátyás
nuilaikozata a pénteki tárgyalásról
(A Délmagyarország munkatársától.) Az iparosság körében élénk érdeklődéssel kisérik az
Iparosok Országos Központi Szövetkezete körül
támadt bon vod a lmakat. Az IOKSz legutóbbi
igazgatósági ülésén tudvalevőleg elhatározták,
hogy a sorozatos panaszok kivizsgálására négytagu bizottságot küldenek ki- A bizottság tagjai
B e l v á r o s i

,*i o z

I

Vasárnap—hétfő

Feketeszáru cseresznye
H U N Y A D I SÁNDOR irredenta műsora
Előadások 3, 5, 7 és 9 órakor.

Papp József, az IPOK elnöke, Becsey Antal, Miiller Antal és Körmendy Mátyás országgyűlési
képviselők tegnap már összeültek és hosszasabban tárgyaltak Budapesten a bútoripari szövetkezetek csődjéről, valamint a szegedi cipőgyár
eladásával kapcsolatban hangoztatott panaszok
kivizsgálásához is hozzákezdett a bizottság.
A tárgyalásokról Körmendy Mátyás országgyűlési képviselő a következőket mondotta:
— A felsővárosi cipőgyárra vonatkozólag a
pa :aszóknak csak egyik részét tárgyaltuk le
tegnap. Szerdán a négytagú bizottság folytatja
a tárgyalásokat, még pedig 'itt Szegeden és meghallgatjuk ezúttal közvetlenül az érdekelt kisiparosokat is- A négy tagból álló bizottságon
kivül. a kereskedelmi miniszter képviseletében

Szíveskedjék

kirakatainkat

UCCA

12.

megtekinteni.

lejön Szegedre szerdán báró Kruchiva Károly
miniszteri tanácsos és az IOKSz egyik vezetőségi tagja. A célunk az, hogy a szövetkezeti tagok valamilyen kártalanítást kapjanak és bizom
benne, hogy sikerül is ezt keresztül vinnünk.
— Tegnap először a szegedi cipőgyár ügyét
vettük elő és Jakabify kormánybiztos felsorakoztatta mindazokat a hibákat, amelyek 1924 óta a
cipőgyárnál álMtóLag előfordultak. Kijelentette
a kormánybiztos, tio«y az IOKSz veszteségei pár
év alatt már kétmillió pengőre szaporodtak és
azért kellett értékesíteni a cipőgyárat, hogy a
további üzemét biztosítsák.'Én rámutattam ezzel szemben arra, hogy a veszteséget nem a
munkások idézték elő a szegedi
cipőgyárnál,
hanem a helytelen ellenőrzés. Részletesen foglalkoztam a tételekkel és sürgettem a szövetkezeti tagok érdiekében a további vizsgálat elrendelésétAz IOKSz-ellenes panaszok kivizsgálására
megalakított négytagú bizottság, valaimbt a kereskedelmi miniszter kiküldöttei szerdán reggel
érkeznek Szegedre és valószínűleg egy teljes
napig időznek itt- Kiszállnak a cipőgyárba is.
ahol valamennyi szövetkezeti tagot kihallgatják.
Ha a bizottság szerdán nem tudná befejezni a
vizsgálatot, akkor csütörtökön is ittimarad és
közvetlen ezután Budapesten folytatja tárgyalásait.

Rassay Károly vasárnap
beszámolót tart
Felsőtanyán és Röszkén
(A Délmagyarország munkatársától-) Rassay
Károly orsz.-gyűlési képviselő vasárnap a dé'előttl
órákban autón Felsőközpontra érkezik, ahol ünnepélyesen fogadják. A képviselő délben Felső-»
központon tart beszámolóbeszédeit, majd résztvesz a tiszteletére rendezendő társasebéden a
Benkő-féle vendéglőben. Délután Röszkére megy
át, ahol ugyancsak beszámolót tart és több gazdát látogat me.g A képviselő -vasárnap este me<ry
vissza Budapestre.

Dreherben
minden szombaton és vasárnap este
eredeti erdélyi flekken, szabad roston
készítve. Filléres árakl Mérgesi borok!
Esténkint Fátyol Misi
hangulatos
cigányzenekara muzsikál

Ruhaszakadás

művészi szövése, posztó, selyem, georgette és
fehérnemű anyagokban.

SCHVAB

KATALIN

fehérnemű és gépendliző szalonjában. Kelemen
ucca 11, II. 16.
160

BENEDICT NYELVISKOLA
Szegedi

f i ó k j a : D u g o n i c s t é r 11. sxésn

Három fiatalember
kalandos ufia
Budapesttől Szeged^

(A Délmagyarország munkatársától^) Hárooi
7.világcsavargó« fiatalembert állítottak szombaton délelőtt a kisteleki csendőrök a járásbíróság
elé. Csizmazia Sándor, Szigeti Sándor és hlcin
Jó/sef budapesti fiatalemberek hónapokkal ezelőtt elindultak Budapestről, hogy végigcsavarogják az országot. Csizmazia volt a vezérük. Ez a
fiatal festősegéd már sok országot bejárt, legutóbb Olaszországban csavargott hosszú időn keresztül. A napokban .1 három fiatalember Kisteleken haladt keresztül. Ott egy udvarban Csizmazia ellopott egy kerékpárt. A károsult később
észrevette a lopást, emlékezett arra, hogy legutóbb három fiatalember járt az udvarában, így
őreájuk gyanakodott. Motorbicihlin vette őket
üldözőbe és nemsokára el is fogta az egész társaságot a Szeged felé vezető országúton. A csendőrök előtt azt vallották, hogy munkát kerestek
az országban és abból éltek, amit a jószívű emberek adtak. Ezzel szemben megrnoíozásuk alkalmával rengeteg használt mozi-, színház- és
stram'jegyeket találtak a zsebükben. Minden városban, ahol csak jártak, megtekintették a színházi, mozielőadásokat, valószínű tehát, hogy mindig volt bőven pénzük. Tagadták azonban, hogy
loptak volna valahol is. A biciklilopást beismerték. A járáshirósásgnn Szigeti kárpitosnak, Kle'n

Uram í

A sc e l e g á n s

f é r f i

megjelenésének főkelléke a CIPö. Tekintse meg
ön is az őszi cipőujdonságaimat és meg fog győződni arról, hogy a
,

Rács

cipőit

frlette állanak minden más gyártmányoknak.
Cipőim
n e m c s a k méret
után,
fianem
k é s s e n Is k o p f i a i ^ h . íllantló
ctpökiúlUtás
Ktírásx
u. StUfimer
kirakat.
V x e mz
Fekete
sas
ucca
21.

SZÁNTÓ
MEGYERI

MEGNYÍLIK

férfi szövet»
posztó, bélésáru és szabók e l l é k e k
kereskedése
nagyban és
kicsinyben
szerdán, szeptember 26-án
Kárász ucea
13. sz. alatt.

Hü'- és balföldi
szövet különlegességek nagyválasztékban.

Megnyitó árak I
Keresek m e g v é t e l r e

bélyeggytijtemőnyt I

Fogadalmi temp• lomnak átal 171

HáZHirak M t t e ! K J ^ K

E:

tosmunkák kés/.itése, javítása

Rá-

kóczi tér Török u. 1.
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Tt)54 szeptember 23:

VEREBÉLYI,

257

Angol, német, francia, olasz saját kipróbált és bevált rendszer.
U j tanfolyamok nyílnak október 1-én. Beiratkozás minden nap.
E g y tanfolyam a mi iskolánkban pótolja a külföldi tartózkodást.

diáknak mondotta magát. Mind a három 20 esztendős. Itt ís tagadták, hogy valahol is loptak
volna. A bíróság lopás vétsége miatt ítélte el
őket- Csizmazia, mint tettes 15 napot, a két másik mint bünsegédí bűnös 8—8 napi fogházat

CSILLÁRT
Néaylángu

ebédiocsiiár

é

kapott. Azonnal letartóztatták őket és egy fegyőrrel felküldték az ügyészségi fogházba a büntetésük letöltése végett. Az ügyészségi megbízott
javasolta a büntetésük letöltése utáni kitolonco*
lásukat a városból.

s í r ő l

vegye.
Modern

j a g

állólámpa

P 17.—

METEOR

csillárgyár

p

4.—

Budapest- Szeged,
Kárász ucca 11. sz.
Telefon 33—76.

KOZMETIKA

Virág. Megfelelő zsíros kenőcsnek a bedör-«
zselésével.
Makó. Arcápolása helytelen, ezzel többet árt
macának. Csak krémpótlót szabad használnia.

A láb ápolásáról

Keztyűbőrök

A modern kozmetika egyik nagyon fontos szer e p a láb szépségének fokozása és a láb hibáinak korrigálása. A nők általában erre nem igen a legdúsabb választékban l e q o i c S ó b b a n
fektetnek nagy súlyt, pedig talán egyetlen női
testrész szépsége sem olyan fontos, mint a lábé. tlflr'-BTeskedflkllél. Budapest, VII. Dohány utca 22/24.
Nemcsak a lábszár, hanem a lábfej szépsége ís
nagyon fontos. A most annyin divatos mrgassarku cipő és a túlzott sport igen rossz hatással A z
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium
van a női lábra.
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 18.8 C, a legalacsonyabb 16.4 C. A baroméNyugaton, igen helyesen, már kezd divatba
ter adata nullfokra és tengerszintre redukálvai
jönni az alacsonysarku cipő viselete, a nők nem
reggel 762.5, este 762.2 mm. A levegő páratar'
tipegnek, mint régebben a japán nők és beláttalma reggel 70 százalék, délben 90 százalék. A
ják, hogy a nő sem szebb, sem fesaebb nem lesz,
szél iránya északkeleti, erőssége 2—2. A lehulha két-három centiméterrel magasabb az alakja.
lott csapadék mennyisége 6.3 mm.
Mostanában már még az estélyi cipők is normáA Meteorologiai Intéaet jelenti este 10 ónklis magasfágu sarokkal késztilnek. A cipő legyen
kor. Időjóslat: Mérsékelt légáramlás, változó
felhőzet, délen és keleten még eső. A hőmérmindig kényelmes, mert a kényelmes cipő nemséklet nyugaton kissé emelkedik
csak széppé teszi a járást, hanem ezáltal egészséget is ad az egész testnek. A cipő legyen mindig annyira kényelmes, hogy a láb teljes formájában elférjen benne. Megfigyelhetjük, hogy a
K
legszebb nő arckifejezése ís milyen más lesz, ha el őrangu divat uri szabósága TISZA LAJOS-KÖR*
szűk cipőt visel, mint azé a nőé, aki nem nyo- UT 46. SZ. Kitűnő anyagból, modern kivitelben öltönyöket a legszolidabb árak mellett készít. Nagy
morítja lábát srük és magassarku cipőben. Fon- választék haza és angol divatszövetekben,
tos a láb helyes mozgása. Különböző tornagya- választék hazai és angol divatszövetekben. 328
korlatokkal érhető el a helyes mozgás. A nyújtott lábbal végzett tornagyakorlatok nyújtják és
edzik a lábszárakat, de hogy egyes izmokat ne
fejlesszünk túlságosan, bizzuk ezeknek a gyakorlatoknak a miegválogatását hozzáértő és szakavatott kézre.

F O R R Ó u EPPSTEIN

Páliíy l á z á r

Amilyen fontos a hát formája, olyan fontos
a bőré is. Minden reggel fürdés közben dörzsöljük le jó erősen lábunkat fürdőkefével, vagy
frottír kezlyüvel. Fürdés előtt kenjük be a lábszárat és lábfejet egy jó bőrpuhító kenőccsel,
különösen a sarkot és a térdet, hogy azok érdesek ne legyenek. Ma már a lábkőrmöket éppen
ugy ápolják, mint a kéz körmeit. Ehhez nagymértekben hozzájárult a szandáldivat, de lehetőleg tartózkodjanak a nők a vörösre festett lábkörmöktől, mert az nem szép és nem ízléses.
Dr. Reitzer Oszkárné.
Előfizető. Hajhullására nem adhatunk tanácsot,
mig meg nem írja, hogy milyen természetű a
haja. Mert abból, hogy hull a haja, nem tudunk
következtetni semmit.
Ibolya, i . Ezek nem himlőhelyek, hanem nyitott pórusok. 2. Zsíros kenőcsöt ne használjon,
mert annak ellenkező a hatása.
Emma. Feltétlenül gyógyítható.

d mag var—cseh atlétikai
versenven fölényesen
vezetnek a magyarok

Budapest, szeptember 22. A második magyar-.
cseh atlétikai viadal első részét szombaton délután
bonyolították le a BSzKRT-pályán.
,
Az első nap eredménye alapján pontversenyben
Magyarország vezet 48:15 arányban. Részlete»
eredmények:

110 m. gátfutó* 1. Kovács 15.4 mp., I Jávor 1SJ

mp., 3. Polame (cseh) 16 mp.
Rúdugrás 1. Zsuffka 380 cm., 1 holtversenyben
Hadházi és Wotava (cseh) 360 cm.
100 m. síkfutás 1. Sir 10.6 mp., 2. Pajzs 11 mp, 9,
Hajdúk (cseh) 11.3. (Erős hátszél volt)
Sulydobás lí dr. Darányi 15.31 m., 1 Bouda
(cseh) 15.04 m.. 3. Csánvi (magyar) 14.37 m.
800 m. sikfutá* 1. Rosicki (cseh) 1 perc 59.6, 2L
Tölgyes 2 perc 00.2 mp., 3. Hősek (cseh) 2 perc 01J
mp., 4. Marbó dr. (magyar).
Gerelyvetés 1. Várszegi 63.34 m, 2. Farkas (magyar) 60.89 m.. 3. Mala (cseh) 58.36 m.
' 5000 m. síkfutásban 1. Szilágyi 15 perc 06 mp., I.
Kelen 15 perc 06 mp., 3. Horn (cseh) 15 perc 87.8
mp.

MEHEf és PRIVINSZKY pArt " — — — — •

Mindennemű szőrmékben dus válaszlék.

D e á k F.- és H t d u. s a r o k
ELSŐRENDŰ N U N K A 1
OLCSÓ ÁRAK ! mb
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Irta TONELLI SÁNDOR
Ezt a szenzáció-izüen Hangzó kérdést nem
én vetettem lel, hanem egy R. H. K n i c k e r b o c k e r nevü amerikai ujságiró, aki másfél
esztendő előtt fejébe vette, hogy bejárja Euró.
pa fővárosait és a politikának mindazokat a
vezető egyéniségeit, akik véleménye szerint felelősek a világbeke megtartásáért, meg interjuvolja, hogy lesz-e háború Európában? Programját az amerikai ujságiró végre is hajtotta.
Bejárta ma jd egész Európát, beszélt Beck lengyel külügyminiszterrel. Masarvkkal. Benessel, Dolfussal, Horthy Miklós kormányzóval,
Gömbössel, Boris bulgár királlyal, Sándor
szerb királlyal, Jeftics jugoszláv külügyminiszterrel, Barthouval, Denain francia légügyi
miniszterrel, Walrh tábornokkal. Stras'sburg
katonai parancsnokával, Mussolinival, Ottó
királyfival és még számos kevésbé
jelentős
személyiséggel
is. Kihallgatása
alkalmával
mindenkinek felvetette a kérdést:
— Mi a véleménve felségednek, fenségednek,
föinéltóságodnak, vagy excellenciádnak: lesz-e
háború Európában?
őszintén szólva, mikor annak ideién Knickerbocker egyik nap az egyik, másik nap a
másik kiválóságot interjuvolta meg, a felelelek nem nagvon érdekeltek. Maidnem harminc esztendőnek a gyakorlatából ismerem
"gvanis az ilyen nyilatkozatok technikáját ós
ludom azt a legfontosabb kelléküket, hogv
« tnmiféle pozitívum ne legven bennük. Mert
mikor egy államfő, vagv külügyminiszter azt
mondja, hogv véleménye szerint a háborút
•i°m lebet elkerülni, akkor már meg is van a
háború. Általánosságban nem tudok azonban
ilyan államfőt, vagv külügvminsztert elképzelni, aki azt mondia, hogy hiszi, vagv akarja
a háborút. Ellenkezőleg az ilyen Knirkerbocker-féle kérdésekre csakis
a
békeszeretettől és béke reménvségétől csöpögő válaszokat lehet várni és elképzelni. Ezért nem is törődtem sokat Knickerbocker interviuival és nem
vettem meg az intervjuk gyűjteményét, mikor
ezek kőnyvalakban, ismét a fenti szenzációs
címmel megjelentek: „Lesz-e háború Európában?" Szentül meg voltam győződve ugyanis róla, Hogy e r r e a kérdésre é p p e n e b b e n
a k ö n y v b e n nem találok feleletet.
Pedig a könyvnek elég szenzációs volt még
a boritólapja is. Látható volt rajta Európának
szép, szines térképe, országonkint egymásnak
szegzett szuronyokkal és egymás felé irányitott
repülőgépekkel. Mintha már a borítólap is a
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Durlin!

Reichhold és Boecklng lakgyár

által

vegyi uton előállított, eddig nem ismert
nyersanyagból készült zománc, amely
azt is megvalósítja, amire még a nitrolakk sem képes:
Ragyogó, acélkemény felületet ad;
Egyszeri mázolás után takar;
Egy óra alatt pormentes;
Elképzelhető legnagyobb tapadóképesség;
Könnyű feldolgozás ecsettel.
Sima felületre Durlin zománc-hoz nem kell ala-

pozás. Ruganyosságban felülmúl minden eddig

ismert fényezési anyagot. Durlin-zomíne fecskendezhető és mázolható is, fehér, fekete és
minden más színben kapható. A képzett szakem-

ber csak ezt használja, mert nincs az a cél, az a
közvélemény, aminek a Durlin nem felelne meg.
f'nf-cfi r u s l i á s :

^ C ^ r d o s S á m u e l é s F"-?*
estékáru nagykereskedőnél Valéria-tér 1., vai Inmint a makói és vásárhelyi fiókoknál.

háborús nekikészülődéseket akarta
volna
szimbolizálni.
Három hete azonban egy bécsi kávéházban a
reggelinél olvastam, hogv Knickerbocker köny.
vét Ausztriában betiltották. Ebben a pillanatban a könyv elkezdett érdekelni. Ha betiltják,
akkor bizonyára lehet benne valami, amit érdemes megtudni. Reggeli után első dolgom
volt, hogy bementem egy könyvkereskedőbe
és kértem a könyvet. Mondanom se kell, hogy
megkaptam. Ha akartam volna, akár egy tucatot is vehettem volna belőle.. Igazolódott a
háborús mondás, hogy Németországban minden el van tiltva, ami nincs kifejezetten megengedve, Magyarországon minden meg van engedve, ami nincs kifejezetten eltiltva, Ausztriában ellenben minden meg van engedve, ami
kifejezetten el van tiltva.
Az eltiltás okát nem volt nehéz megállapítani. A „ W i e n "
cimü fejezetben Knickerbocker valószínűleg teljes hűséggel adia viszsza Dollfuss rövid és elég óvatos nyilatkozatát és általában sok szimpátiával beszél a néhai kancellárról. Több helyütt a kommentárokban megállapítja ellenben, hogy ma Ausztria Európának igazi viharszöglete, mert a német nyomás Locarno és a tiz évre szóló lengyel paktum megkötése óta teljes erejével
Ausztria ellen irányul és saját erejéből Ausztria ennek a nyomásnak nem lesz képes ellenállni. Megállapítja azt is, hogy a jelenlegi
osztrák rezsimnek a léte egyszerűen egy negatívumra van alapítva: meg akarja akadályozni, hogy Ausztria nemzeti szocialista legyen.
Legsúlyosabb passziv tétele pedig az osztrák
kormánynak Knickerbocker szerint, hogy valószínűleg a lakosság többsége, mindenesetre
azonban az egész fiatalság ellene van. Éppen
azért a fegyveres erő sem teljesen megbízható és kétséges, hogy a nemzeti szocialistákkal
való konfliktus esetén a rendőrségre lehet-e
száz százalékos biztonságsai számítani. Teljesen megbizható csak a H e i m w e h r . de ebből is hiánvzik a nemzeti szocialista fiatalság
fanatikus lendülete.
Ezeket mondja Knickerbocker
Ausztriáról. Ezért kellett a könyvét Ausztriában, miután három hónapig kint volt minden könyvkereskedés kirakatában és mindenki szabadon
megvásárolhatta, betiltani. Az osztrák belügyminisztérium csak a kancellár meggyilkolása
után eszmélt rá az Ausztriáról szóló megállapítások súlyos és nem is egészen alaptalan
voltára. De mondom, a könyvet azért Ausztriában ma is csak az nem veszi meg, aki nem
akarja.
Egvbekben, mikor a könyvet végigolvastam,
nedig elég figvelemmel olvastam végig, igazolódott az a feltevésem, hogy ebből a könvvből ugyan nem fogom megtudni, hogy lesz-e
Mboru Európában? Nem is lettem az elolvadása ntán okosabb. Csak annvit tudok a nagy
politikáról, mint azelőtt. A sorok között, sőt a
> o r o k o n k i v ü l mégis rábukkantam bizonyos érdekességekre.
Ez az amerikai uiságiró. aki magával hozta
egész uiságirói reputációját és maga mögött
hozta az amerikai világsajtó tekintélvét. csak
Hitlertől és az angol k o r m á n v tagjaitól nem
kapott nvilmkozatokat. Másutt minden ajtó
megnyílt előtte, ö maga nem mondja ugyan,
h o g v e z e k m e g t a g a d t á k tőle az interviut, —
az i l v e s m i t nem szokták megírni, — de ezt
kell feltételeznem, m e r t járt B e r l i n b e n is, L o n -

donban is s hizonvára nem mulasztotta volna el, hogv ezeknek a nyilatko7atát is közölie.
ha — megkapta volna. A hiánvzó intervjut
Knickerbocker Németországban a saját elmefuitatásával pótolia. Angliában pedig szemelvén v e k e t közöl vezető állású politikusok rik'•eiből és a parlamentben elmondott beszédeiMi Konkluzióiát tehát Hitler és az angol miterek nvilnlkozata nélkül kénvtelen a töb' bi intei'vjukból és személyes impresszióból
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levonni. Végső konklúziója pedig az, hogy
Hitleren múlik Európa békéje. Hitler a békél
hirdeti ugyan, a többiek is a békét hirdetik, de
a fegyverkezések folynak, súrlódási felületek
is vannak s igy csakugyan nem lehet tudni,
béke, vagy háború lesz-e a sorsa Európának.
Ennyit a nagy politikáról. Knickerbocker
azonban a fővárosokon kivül meglátogatta
Szarajevót is, ahonnét husz esztendő előtt a világháború tüze kirobbant. Ott nem politikussal beszélt, hanem Susics Jovannal, — emlékszik-e erre a névre még valaki? — az összeesküvők egyikével, akik Gavrilo Principnd
együtt Ferenc Ferdinánd meggyilkolását kitervezték. Susics ma tisztviselő a szarajevói
városházán, fekete kabátot és fehér gallért visel és a hátgerincével van baja. K i s s é e r ő s e n vallatták a gyilkosság után. Utána négy
esztendőt töltött egy cellában, teljesen elzárva
a világtól. Akkor szabadult ki, mikor a szerb
csapatok győzelmi induló bangjai mellett vonultak be Szarajevóba. H. R. Knickerbocker
őt is megkérdezte:
— Lesz-e háború Európában?
És Susics Jován legalább olyan érdekesen
felelt, mint a nagy államférfiak. Elmesélte,
hogy 1914-ben az egész szerb fiatalság a fanatizmus lázában égett. A gyerekek tizenkét
esztendős koruktól fölfelé mind forradalmárok
voltak. Mind hősök akartak lenni és mind meg
akartak halni a szerb hazáért. Mikor ők Ferenc Ferdinánd meggyilkolását elhatározták,
csak Szerbiára és a szerb népre gondoltak. A
következmények, a világháború, tiz
millió
ember halála, egy pillanatig sem merültek lel
előttük. Hogy lesz-e háború, arra ma, meglett
ember korában sem tud megfelelni. Egyet
azonban a saját esetéből megtanult: ha valahol
kitör a háború, lokalizálni nem lehet
Egészben véve H. R. Knickerbocker nagyszerűen érti, hogy szépeket mondjon mindenkiről. Csak Romániáról van igen rossz véleménye. Bukarestről szórói-szóra a következőket
irja:
f
„Ez a legmélyebb Balkán. Erre TörökxT-szág
nyomta rá a bélyegét. Az embernek meg kell
számolni a pénzt, amit visszaadnak. 'Az embernek vigyázni kell a podgyászára. Az embernek vigyáznia kell a politikai szerződéseire
is. Ugyanott a szerződést évről-évre meg kell
kötni és néhány hónap eltelte után meg kel!
látogatni a külügyminisztert, hogy tartja-e
még az adott szavát." Románia je'jlcmzés<>re
közli H. R. Knickerbocker még a "következő
idézetet: „A mánia egy bizonyos lelki betegség. A kleptománia az a lelki belejjség. amely
az embert tolvajjá teszi. Ha kleptomániáról
egy egész nemzetre vonatkoztatva beszélünk.
Rómániát értjük alatta."
Attól félek, ha még nem történt volna meg,
a kiváló amerikai ujságiró könyvéi Rotnániá-'
ból is mihamarább ki fogják tiltani.

Mai árajánlatunk
ISKOLAI CIKKEK:
/ J
Negyed íves ra jztábla
* V —.88
7 drb negyedives kitűnő rajzlap V
—.21
Raiztáblatartó negyedives
• * —.78
6 drb Benczúr gombfesték
—.24
8 drb aluminium festéktál
"
—.24
4 drb szimpla ecset
i
—.24
2 drb dupla ecset
—.24
Iskolai körző dobozban
'
—.58
Ceruza körző
—.18
BEVONULÓ KATONAKNAK:
4 levél acél varrótű
—.24
önborotva készlet 1 drb pengével
—.24
6 drb Club önborotva penge
—.24
Borotva szappan
—14
Borotválkozó tükör nikkelezett kerettel — .2-1
2 pár bőr bakkanrsfüző
—.24
Körömkefe
—.10
Fénvesitő kefe
—.18
Sárkefe
—.18
Rekenő kefe
—.12
Nagv doboz terpentines cipőkrém
—.21
2 doboz cipő fénvmáz
—18
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Adófelszólamlási tárgyalások
A szegedi I. számú adófelszólamlási

bizottság

szeptember 24-én

reggel 8 órakor a kővetkező tóteleket tárgyalja
(Pénzügyi széképület II. e. 56. ajtó):
Vitéz Horváth Gyula Budapest, Maros-ucca 3.,
ifj. Nagyvári János Faiskola-sor t , dr. Szőke Dezső Tisza Lajos-kőrut 31.. dr. Falta Béla Takaréktár-ucca 6., dr. Simon Akos Szent György-ucca 5b„
dr. Kovácsné dr. Bucsi Piroska Széchenyi-tér 6.,
dr Pataky Dezső Kigyó-ucca 2., dr. Bukovinszky
László Somogyi-ucca 22.. dr. Zajács Lajos Vedres,
ucca lb., dr. Korányi András Dugonics-ucca 3., dr.
Hedry Miklós Vadász-ucca 4a., dr. Krizsa Ferenc
Széchenyi-tér 8., dr. Papp Nándor Aradi-ncca 5., dr.
Palócz Sándor Batthyány-ucca 4., dr. Gróf Árpád
Ti sza Lajos-kőrut 20., dr. Szakács József Somogyiucca 21., dr. Zsoldos Gusztáv Klauzál-tér 5., dr.
Szabó Mihály Széchenyi-tér 9., Scultéty Rezső Széohemv-lér 8., özv. Szőke Sándorné Széchenyi-tér 5.,
dr. Vitéz Sza bő Gézáné Szőregi-nt 5., Nyilassy
Ágoston Római-kőrut 22., dr. Jedlicska Béia Széchenyi-tér 7., Balogh Lajos Földváry-ucca 4., dr. v.
Szentannay Félix Takaréktár-ucca 8.
A szegedi I. SÍ. adófelszólamlási bizottság szeptember 25-én reggel 8 órakor a kővetkező tételeket
tárgyalja:
Vitéz Véikes Sándor Dugonics-ucca 7., dr. Haberl Pál Horthv Mihály-ucca 4., id Martonossy
Imre Vásárhelyi-sugárut 7., Zöldi György TiszaLajos-kőrut 24., Szolcsányt István Madách-ucca 8.,
özv. Magyar Edéné Csongrádl-sugárut 2., Sdhaurek
Ottmár Arany János-ucca 2., Gábor József Horváth Mihály-ucca 7., özv. Domonkos Mihályné Kálmán-ticca 2b., özv. Komáromi Elekné Fodor-ueoa
2! , özv. Szokolai Szllárdné Maros-ucca 27., dr. Rainer Ágoston Horthy Miklós-ucca 7., Danner Lá«zlő
Teleki-ucca 3, özv. Erdélyt Sándorné Osztrovszkyncea 17., Csányt Ferencné Római-körut 30., Chamill Antal Osztrovszky-ucca 23., Barabás Géza
Arany János-ucca 12., dr. Gaszner Gyula Tisza Lajos-kőrut 14., Szabó László Arviz-ncca 27., dr. Csikós Nagy József Köloey-ucca 4., dr. Sziráky Gyula Kelemen-ucea 4.
A II. számú adófelszólamlási Wzottság szeptember 24. napján a következő tételeket tárgyalja!
Fehér József Csaba-ucea 57., Szűcs Zakariá*
Bécsi-kőrut 33 , Szántó János Brüsszeli-körűt 31.,
dr Tary József Szatymaz 358.. özv. Arnold Józsefné Petőfi Sándor-sugárut 33. Horváth Erzsébet Rókusi ff. 112., Nádas István Péiterné Takaréktár-ucea 2., Czappert Sándor Báró Jósika-ueca 35., Kontraszty János Báró Jóslka-ucca 11., dr. Sőreghy
Mátyás Petőfi Sándor-sugárut 10., Makra Tamás
Hunyadi-tér 21., özv. Kovács Sándorné Sándor-urna 3., özv. Arvay Péterné Tisza Lajos-kőrut 52b.,
Llppai Imre Felsőtliszapart. Stéber István Zákánvucca 43.. báró Veesev Béláné Polgár-ucca 16., Tary
Sándor Csongrádl-sugárut 66., Madary Antal Polgár-ucca 16.

AZ ÉLET M O Z I J Á B Ó L
(Egy régi zászlóaljról)

A hely egy délvidéki nemzetiségi város, amelyben egy honvédzászlóalj feküdt. Nem tudom, ma mi
a hivatalos kifejezés, de én abban a nyelvtani
idiomában nőttem fel, hogy a katonaság mindig
fekszik még akkor is, ha futógyakorlatokat végez,
így feküdtek dragonyosok cseh területeken, a régi negyvenhatosok Boszniában, a szegedi honvédezred egyik zászlóalja pedig a délvidéki városkában.
Béke volt, a tespedésig boldog béke. Viszont mi
fiatalok, rugdalózó csikók, akik mélységesen megvetik az emberiség alvó részét és nyárspolgári ízléstelenségnek minősitik, ha valaki mondjuk akár
csak éjfélkor is lefekszik. Az álom csak reggelfelé
esett volna jól, akkorára azonban már kötelességek uszkolták az embert, így történt hát, hogy .körülbelül sose aludtunk. A legnagyobb rejtélyek
közé tartozik, hogyan lehet ezt kibírni, de a régi
évjáratúak bizonyára nekem adnak igazat, hogy
Így volt.
Akkoriban történt, hogy Bolla adlátus inspiciálást végzett. Már kélt volna a nap is, mikor felemelkedett a tiszti asztaltól, — mert hogy nagyon
szerette a szívbeli magyaros szórakozást, — negyedóra múlva mégis ott volt a gyakorlótéren,
frissebben, mint akárki.
Ellenben a hadnagy-címbora elkésett s ugy surrant, hogy senki észre ne vegye. A rendes helyére
se juthatott, megállt hát valahol abban bizakodva,
hogy egyetlen ember se nem oszt, se nem szoroz.
Bollán kívül nem is vette volna észre más, de
az már lovagolt feléje és mint aki minden gombostűnek tudja a helyét, néminemű gúnnyal kérdezte
meg.
— Hadnagy ur itt áll?
A kis hadnagy igyekezett olyan egyenes maradni, amilyenre az emberi halandó csak egy heti lelkigyakorlat után képes, most szelíden elmosolyodott
— Itten, kegyelmes uram, de csak egy keveset.
A'nnyi bizonyos, hogy abban a pillanatban jobb
lett volna, ha nem születik meg.
A zászlóalj ifjúságát nagyon szigorú kézzel kellett együtt tartani, ezért emlegették Olchváry őrnagy nevét misztikus remegéssel a tisztek. Viszont
az őrnagy meg volt győződve, hogy minden lépés
az ő bosszantására történik,, kifejezéseit így nem
nagyon válogatta és sokszor különösebb kapcsolat
nélkül túlzottan emlegette egvik-másik hadnagy
nőrokonait anyai ágon felmenőleg. Már hogy csak
ugy. atyafiságos szeretettel.

A pohár akkor telt meg, mikor a partiarkális vicinális-közlekedés következtében kétszer fordult
elő, hogy valaki elkésve érkezett haza a kurta szabadságáról — az egyik Matuskovieh Imre volt, a
másik pedig mintha Sávay Lajos lett volna, —
egy vasárnap reggel pedig a zászlóalj-segédtiszt.
Faragó Géza, nem jelent meg a hivatalában.
A II. számn adófelszólamlási bizottság szep— Ha beteg, üzenhetett volna. Hozzák el tőle a
tember 25. napján a következőket tárgyalja:
hivatalom kulcsokat.
Dr. Csonka Nándor Attila-ucea 7., özv. v RónaRémülten jött vissza a futár és jelenti, hogy a
halmi Józsefné Tavasz-ueea 21.. Gre«z J. György
hadnagy ur nem beteg, de nincs is a városban. Az
Polgár-ucca 25. özv. Szabó Jnnosné Csongrádi-sutörtént ugyanis, hogy szelid szombat délután felgárut 26., Sehűtz László Kálvária-ucca 12., Karámerült a gondolat, milyen kedves volna meglepni
csonyt Gergely Felsővárosi ff. 145., Répás András
Versecen a színtársulatot. Ott van az ember az
Kislísza-ucca 12., özv. Tóth Pálné Felsővárosi ff.
előadás előtt, aztán hajnalban jön a vonat vissza,
41., özv. Sebe Béláné Kossuth Lajos-sugárut 57. mindenre telik idő. Ami közbeesik, az el se képSehütz Tstván Kálvária-ncca 12.. Dákitv Gvörgy
zelhető szépség és jókedv, mire való az ilyesmit
Polgár-ucca 12., dr. Tnróezv Mihály Valéria-tér 3.,
hivatalosan bejelenteni? Lehet az ember otthon,
Doránszky Károly Tisza Lajos-körűt 73.. Kun Bémagánházban is egész éjjel, senki se veszi száláné Zoltán-ucca 13., Tarv Imre Kossuth Laios-sumon, reggel pedig vasárnap van, nem nagy kogárnt 53, özv. Hadári Kírolvné Gvertvámrvs-ucra
molyság.
9h, özv. Androvitzkv Jánosné Arvir-ueca 19.. özv.
Ment is ponwásan minden. Versecen csaknem
Széli Sándorné Vásárhelvi-sugárut 79.. Csűri Femegakadt a színielőadás, mikor megjelentünk, a
renc ht., ft., Sándor-neca 20.. Hattvassv Sándor ht.,
helvbeli szezonszerelmeket egyszerre jégre tették,
ft Mikszáth Kálmán-ucca 16., dr. Erősikővy Dezső
azon az éjszakán nem aludt senki. A vonat csak
Szentháromság-ucca 19.
hatfelé indult, addigra elbúcsúztunk mindenkitől s
a Glückmann kávéházban vártuk az időt, hogv figyelmeztessen a portás, mikor indul az omnibusz
E R N Y Ő
á t h ú z á s o k
a vasútra.
jaritilaok ín alaki tiaok a lerobban
*« lauolraAbban Slelner
Csúnya lekésés lett belőle, a vonat szokás szeJózírluínAl. Kölcsey noná l9. (GáxixyArl irndilval azamban.)
rint már az állomás végén haladt, mikor kiértünk
ernyők nagy rAlaaitókhan ni*' P 4.SO-tAl kaphatok.
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s hiába akartunk különvonatot, azt nem tudták öszszeáilitani. Reggel fél nyolc helyett csak este érkeztünk vissza nagy kerülővel, mert ilyenkor azt
hiszi az ember, hogy minden elképzelhető csatlakozást felhasználhat.
Az állomáson viszont egy százados állt megfelelő szuronyos katonával, odalépett a segédtiszt
elé.
— Hadnagy ur, kérem a kardját, ezennel letartóztatom.
Nagyon nehezen úszta meg az ügyet, még komorabb hangulatot teremtve a zászlóaljban, hát nem
csoda, hogy gubbasztottak a fiuk, mint az ázott
darvak és csak OJchváry őrnagy kegyetlen szigorúságáról esett a szó.
Nem nézett az el akkor már semmit Emlegette,
hogy külön statáriumot jár ki a zászlóaljjal szemben, állandóan hullott a büntetés, mig végre egy
szelid májusi hajnalon minden lángba borult.
Az éjszaka a Magyar Király vendéglőben telt el,
onnan vonult a sereg meglesni a napfőlkeltét.
Csupa fojtott dac, tehetetlenség, mit lehet ez ellen
tenni? Egyáltalában mit tehet a hadnagy a zászlóaljparancsnoka ellen! Az ember kicsi ehhez, azonban ott az Isten! Épp a plébánia-templom előtt
haládtak el, mikor az egyik fiu kardot rántott.
— Gyerekek, utánam!
Felvezette a kis csapatot a lépcsőkőn a még bezárt ajtó elé, ott letérdelt és zavaros Imát mondott,
hogy térítse az égi hatalom jobb belétásni az őrnagyot, különben öngyilkosok tetemet borítják a
város szinterét. Ha már katonai nyelven egyáltalán feküsznek a katonák valamely állomáson, akkor fognak istenigazában feküdni. De hogy ki lesz
érte a felelős, azt ne kérdjék.
A kivont karddal térdelő kis csapat, kibővítve
egy kócos hajú civillel, akiben őnmagamra gyanakszom, meglehetős feltűnést keltett Piacra
igyekvő kofák megálltak sötét háttérnek, fiakkeresek közelebb merészkedtek, sőt készenlétbe helyezkedett a szomszédos vármegyeháza előtt strázsáló hajdú is, hátha valamely harci tény van folyamatban.
Nem is lett volna az egészből semmi,fian«m
lovagol arra maga a legközvetlenebbül érintett
Olchváry őrnagy, aki koránfekvő ember volt, az
első kakaskukorékolásra már talpon termett és
első kézből szerette a hajnali friss levegőt
— Megőrültek az urak! — orditott akkorát, hogy
a templom falai is megremegtek.
Mondom, ez volt mindennek a teteje. A' szereplők nagvon hosszú ideig visszavonultak a nyilvánosságtól, a társadalomtól, habár nem Igazolódott
be az a könnyelmű ráfogás, amely szerint akkor
megátkozták volna az őrnagyot. Kimondottan átokról szó sem volt, ezt hajlandó voltam mint tanú
bizonvitani. Az egyes kifejezések nyelvtani ée társadalomtudományi árnyalataira viszont ki emlékeznék pontosan?
Bob.
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Háromszázéves krónika
a magyar históriáról
A nyolcszáz esztendős ieplai premontrei kolostor
magyar könyvkincsei — Mit tudtak rólunk 300
évvel ezelőtt a külföldön
Premontrei kolostor, Tepla, szeptember. Több
mint nyolcvanezer kö'et könyv áll pergamenbe,
disznóbőrbe, vászonba kölötten, aranyos iniciár
lékkai ékesen, vagy puritánul egyszerű, felirásnélkül táblában a premontrei fehér barátok hegyen épült kolostorában, Teplán. öreg ez a kolostor nagyon: 1193-ban építették román stilben a
templomát, amelyhez a maga klasszikus stíljével
később hozzáilleszkedtek a gót, barokk és reneszánszkorok is.
A könyvtára látványosság.
Itt őrzik az uj testamentum első német fordítását, a Codex Teplensis-t. A XIV. század végén,
száz évvel Luther német bibliafordítása előtt jelent meg ez a kézirat .amelynek a Freiburgban és
Hamburgban őrzött fordítások csak másolatai.
Pater N e n d v i c h , a rend tudós könyvtárosa
órákon keresztül kalauzol a felbecsülhetetlen értékű könyvektől és kéziratoktól roskadozó polcok
között. Itt-ott megáll ,hogy megmutasson nekem
egy-egy különösebb becsű ritkaságot. A könyvtár
első incnnabiiiiimai — a könyvnyomtatás első primitiv példányait hivják igy — éppen annyira ritkaságszámba mennek, mint a TX. század kéziratai. A kéziratok között nem akad magyar vonatkozású ritkaság, az incunabiliumok között már
megtaláljuk M i c h a e l H u n g a r i c u s
latin,
nyelvű böjti prédikációit. Nürnbergben készült
1513-ban ez a nyolcadrét alakú könyv, amely tiz
prédikációt tartalmaz. A mellette lévő feljegyzés
elárulja azt is, hogy Michael Hungaricus előkelő
magyar főúri család tagja, többet azonban nem
tudunk róla és működéséről.
Az egyik polc előtt felcsillan a tudós könyvtáros

szeme. Disznóbőrbe kötött vastag könyvet emel le
onnan és mondja:
— Ez a könyv, amelynek párját eddig nem láttam, Magyarország históriáját tartalmazza. Kereken kétszázötven esztendős.
Lapozgatunk a német nyelvű munkában. A cime:

A DKLMAGYARORSZÄG
NOVFr.L AP ALYÄZ ATA

ott mosolyt áraszt maga körül.
Gábor a másik oldalon gépiesen darálta a magáét: — Jónapot kívánok — egy beretválás kérmássan — csak még egy pillanat és kész — szeszszel parancsolja uraságod ugyebár? De a füle bizony amoda hallgatott és nagy lelkierőre volt
szüksége, hogy egyszer Botondként be n e zúzza
a kaput, mikor mögötte Jusztikát sirni hallotta.
No de Jusztika nem volt nyafka kislány. Ha a
főnöknő gorombán szólt hozzá, szelíden hallgatott
és nem kapott hisztérikus rohamokat, ha a férfivendégek unalmukban udvarolni próbáltak neki.
Itt nőtt fel az üzletben. Virágnyilástól lombhervadásig ugyanazon az uton jött végig reggel és
ment vissza este, az egész világból jóformán csak
ezt az utat ismerte nagy bólongató eper- és akácfáival — közte itt-ott egy-egy platán fehér törzse
a belevágott szivekkel és betűkkel. De ezt aztán
jól ismerte, mint magát a fodrászüzletet is. Főnökét, a jó Pista bácsit, szemüveges, szigorú feleségével. a ripacsos Tónit az uriosztályon, a tréfás
Boldizsárt ,aki a beretvát mindig taktusra fente
és ezzel halálra idegesítette Mártonfy urat, a telekkönyvvezetőt, aki idejárt szerdán és szombaton
beretválkozni és olyankor sohase mulasztotta el
Jusztikát megkínálni egy kerek skatulyából savanyacukorral.

Tavaszi dal

Jelige: Április.

1.
Azon a tavaszon Jusztikának uj ruhája volt.
Nem a nénjétől öröklött kávébarna kosztüm a
kötött sapkával, nem is a két fekete kabátból
kombinált ruha a csipkegallérral, hanem igazi,
valóságos uj tavaszi kosztüm, sötétkék szövetből
világos béléssel, kacér kis csokorral a hajtókáján. És pofoncsapott fekete kalapja is volt, mintha
csak a hangokat bocsátották keresztül: jóestétkivirágbaboruit cseresznye- és mandulafákat.
Nem mintha Jusztika eddig is nem a legszebb
kislány lett volna az egész Pattyantyus-uccában,
vagy akár az egész vliágon Kék szeme eddig is
a búzavirágoknak volt testvére, arca gödröcskéiben Ámorok játszadoztak és karcsú kislánytermete miatt a pénztárosnő immár harmadik hónapja almát vacsorázott.
A legszebb kislány volt, aki valaha láttak és igy
nem volt csoda, hogy Gábor már a barna kosztüm idejében se tudott aludni, ha reá gondolt.
Szerencse, hogy mind a kettejüknek máshol volt
a dolga és a vékony falak, melyek a fodrászüzletet rekeszekre osztották, mint a játékosskatulyát,
csak a hi-agokat bocsátották keresztül: jóestétkivánok — kezécsókolom — egyondolálás — a lapokat Manci — kérem a szárítót — Dauert parancsol? ... — de irigyen elzárták a képet, amint
Juszika jön-megy a fülkék között, ahogy apró lábát emeli, egyiket a másik után és ahova belép,

PANNONIENS
KRIEGS- UND FRIEDENS-BEGEBNÜSSE
Das ist:
Eine kern-reiohe Erörterung und Beschreibung aller derer blutigen Schlachten, und
Treffen, Scharmützeln, Steritereyen, Eroberungen und Bestürmungen verschidener
Plätze und Vestungen in
Hungara, Siebenbürgen, Moldau und Croatien.
Ganz unparteisch!
A könyv szerzőjének neve nincsen feltüntetve teljes
egészében
mindössze a
szerző kezdőbetűit közli a többszáz oldalas munka. A szerző
J. U. M. hetük alá rejti magát. A könyvet 1686-ban
nyomtatták Nürnbergben és azt „Johann Hoffmann
Jj¡
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Jusztika a cukrot kivette, illedelmesen megköszönte, aztán a zsebébe dugta. Egész gyűjteménye
volt már belőlük, promencli. málna és selyemcukorgyüjteménye. Szerette volna is megenni. De
Már'onfy ur dohánvos volt és a cukorkákat keserű dohányillatuk élvezhetetlenné tette.
Gábor ezt nem tudta. Látta, hogy nem kellenek,
nem kedvesek neki és ezért boldogságában reggel, mikor a bolt előtt a kövezetet söpörte és locsolta, a legvidámabb slágereket dúdolta, mert
különben is tavasz volt.

Kunst- und Buchhandlungja" adta ki.
A két oldalas bevezetésben elmondja a szerző,
hogy „ganz unparleiisch" kiván beszámolni a dicső magyar nemzet diadalmas csatáiról.
Az első ivek a magyar históriát tartalmazzák,
meglehetős hiányosan.
Árpádról
és
Almosról nem tud a szerző semmit, ellenben igen
úrdekc-en mondja el, honnan ered a magyarok,
illetve Magyarország neve.
Ezt írja:
„Százötven évvel a vizözön után Noe fiának^
Japhetnek fia, Bannon a Kárpátok tájékára;
jölt nemzetségével és megalapitotta azt az országot, amelyet róla B a n n o n i á n a k
ne*
vcztek el .Ebből a szóból származik Pannónia De lehet, hogy az ország nevét a Panno*
nia hegytől kapta. Mindezt nem lehet bizonyossággal tudni. Ebben az országban születtek a dicső római császárok: Aretianus, Maximti-- Probus, Diokletianus, Jovianus és Valcn'ianus. Azután eljött ősei földjére Attila,
az Isten Ostora, de halála után felbomlott a
„Hungarus"-birodalom, amelyet később dicsőségesen teremtett ujjá István király, a Szent,
aki letelepítette és a keresztény hitre téritette a pogány magyarokat."
Arpádházi királyainkkal keveset foglalkozik aí
munkr ellenben annál többet a törökökkel vivőit
csatákk il. Ezeknek hosszú, minden részletre kiterjedő szines leírását adja, az évek, hónapok, ső<
még az órák pontos feltüntetésével.
Beszélgetésünk során ezt mondja a tudós szerzetes:
„Szívesen veszem, ha az ismeretlen J. U. Itt.
munkájára felhívja a magyar tudományos világ
figyelmét és amennyiben a magyar hlstória-kuta-«
tás nem ismerné ezt a Nürnbergben nyomtatot!
könyvet, rendünk a legnagyobb készséggel bocsátja azt kutatás céljából az érdekelt tudósok rendet-»
kezésére. Nekem az a véleményem, hogy a köoyM
a maga nemében unikum, nincsen tudomásom róla, hogy belőle még egy kötet lenne valahol.'
A nyolcvanezer kötetes könyvtárban
'•<éfi
magyar vonatkozású munkára akadtunk
tieid
egyike: egy 1718-ban Bécsben nyomtauit lati«
nyelvű topografía, amely Magyarország és tartományai vármegyéit ismerteti, m i n d e g y n é l
¿éthárom oldal terjedelemben. A könyvel a úerzQ
Mária Terézia apjának, VI. Károly c-;w.iirnaK
ajánlotta.
Egy másik munka, amely még J. U. M t^stóriájánál is öregebb, a
<
MERCURII GALLOBELGICI RERUJI.
1609-ben jelent meg. Brüsszelben, talán tizenöt kö^
tétből áll' és a világtörténetet tartalmazza. EnneH
a gyűjteményes munkának negyedik kötete foglalKi tudná megmondani, miért szebb egyik tavasí
oly sokkal a másiknál? Hiszen eddif is voltak ta-<
vaszok — Gábor emlékszik, tavasz volt akkor Is,
mikor az apját temették. Az anyja sirt a koporsó
mellett és a szomszédok alig fértek el az udvarban, másnap a jácintágyak mind le voltak taposva s ö árván ődöngött közöttük.
Tavasz volt akkor is, mikor az iskolából hazajövet a keresztapja maga elé állította és azt mondta neki: — embert csinálok belőled, de akkor na
akarj ur lenni, mint az apád. — Ránézett mégegyszer szúrós szemével, aztán lassan utánatette:
nem bánod meg.
A keresztapjának husz hold földje volt egy tagban. Ha az azt mondta, hogy nem bánja meg a
az husz hold fekete földet is jelenthetett. Hiába
szipogott hát a gyerek, az anyja bizony kivette az
iskolából és borbélyinasnak adta. Szegény apja se
ment sokra a sok tudományával. Segéd jegyzőn ele
lenni holtig, aztán ugy menni el, hogy a gyerekre
semmi se maradjon, ezért nem érdemes valakinek
fejét törni.
Aztán tavasz volt akkor is, mikor Jusztika először megjelent itt a boltban. Kis piros kabátban
állit az ajtóban és Gabira nézett. Gabi meg mert
volna esküdni rá. hogy igenis legelőször, aho<*y
ide betette a lábát, őreá nézett. De ezt Jusztika
aligha tudta ilyen pontosan. A legkisebb fin volt
Gabi a boltban — talán azért —, de hát hiszen
valahova csak néznie kellett!
Mik voltak ezek a tavaszok a mámorító, édes
virágtakadáshoz képest, ami most szállott a
földre!
Az idén minden korábban kezdődött, mint máskor.
Márciusban ragyogó, meleg nap csalta ki az
orgona rügyeket, langyos, permetező eső hullott és
fejcsóválva nézték az öregek az égen a szivárványt.
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kőzik részletesen Magyarország és Erdély történetével.
Érdekes játéka a véletlennek, hogy mialatt a
tudós könyvtárossal ezt a kötetet lapozgattuk, történt, hogy levált a könyvről a fehér disznóbőrkö«¿8 és alatta láthatóvá vált egy tizenharmadik
századból eredő latin nyelvű késlrat
— Ez nem tartozik a ritkaságok közé — mondotta Páter Nendvich —, abban az időben gyakran előfordult, hogy régi kéziratokat használtak
fel a bekötési tábláknál. Hiszen köztudomású,
hogy igy akadtak a legrégibb magyar írott emlék»
re, a Halotti Beszéd-re i s , . ,
Paál Jób.

Az idén ÍR kiírják
a Mikszáth Kálmán dilat
A Pantheon irodalmi Intézet rt ezidén ujból'kiírja a MlVsjith Kálmán dijat. E* a dij körülbelül
olyan szerepet tőit be a magyar irodalomban,
mint !} francia Gocpurt dij Célja az, hogy minden
évben uj, fiatal magyar tehetségeket fedezzen fel
és hozzásegítse őket, hogy regényük napvilágot
láthasson Az elmúlt években egész sor kiváló tehetség (Andai Ernő, Jarnó József. Molnár Akos,
Gellért Andor Endre, Földes Jolán, Gergely Márta) került a Mikszáth Kálmán-dij révén a nagyközönség és a kritika érdeklődésének középpontjába.
A pályázat feltételei a következők:
1. Pályázhat minden eddig meg nem jelent magyar regény,
2. A regény tárgya szabadon választható.
3 A regény terjedelme a rendes regényalakot
számítva 2*0—150 gépelt oldal.
4 A pályamű gépírásban, névtelenül, jeligével
ellátva n Pantheon Irodalmi intézet rt Budapest.
V. Vilmos fsászár-ut 28, T. küldendő be. A szerző neve és elme zárt borítékban melléklendő. A
boríték külsején csak a regénv címlapján szereplő jelige tüntetendő fel.
5. A pályamüvek elolvasását, elbírálását és a
dii megítélését kiváló kritikusokból alakítandó
bírálóbizottság intézi,
6 A pályadíj 1200 nengfl Ezen difjal a regény
első kiadásának a dija is kielégítést nvert
A Pantheon fenntartja a jogot magának arra,
hogy a pályadíjnyertes regényen kívül a pályázaton résztvevő más elsőrendű regénvek kiadását is
elvállalja a szerzővel való megegyezés szerint.
9 A pályázatra szóló kéziratok beküldési határideje 1935 február 1. Ezen határidőn tul beérkező
kéziratok nem vétetnek flgvelembe.
9 A bírálóbizottság hntározitát a Pantheon 1935
március 15-én a napilapok utján teszi közzé.

Részletre ls l e g e l ő n y ö s e b b e n vehet

kerékpárt, gramofont, r á d i ó i
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gépáruházban
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ruliát megcsináltatja a fenti előírás saerrnt, ai
idei farsangban biztos sikerei lesznek.
Dr.

Dcvainé

Erdős

Böske,

Az őszi bemutatókról
A héten a nagyobb szalonok már bemutatták
őszi és téli kollekciójukat, volt is elég dolguk
A szegény hölgyeknek- Hát bizony, meg kell állapitanunlt, hogy a* idei divatot a sovány és
karcsú hölgyekre szabták. Hangsúly a ruha vonalán van s úgyszólván nincs is diszités. Sajnos, ugvlátszik ujpa koplalnunk kell, hogy a nyáron felszedett dekákat eltüntessük.
Általában nagy az eltérés az idei és a tava*
lyi ruháknál. Először is az ujjak. A váll inkább
Csapott, a hangsúlyos rész a könyöktől a csuklóig terjed. Sok a japán szabás, rengeteg a lakkőv, a gomb, a csatt, de minden ruhán rendkívül kevés. Nem győzőm elégszer ismételni, hogy
a ruhák úgyszólván disznélküliek. A fémklipsek
teljesen eltűnteik. A riihák elől egészen magasan
záródnak, viszont a nagy délutáni ruhák hátul
egészen kivágattak, hosszú, bő ujakkal.
Egyik bemutatón hetven modellt láttam, amelyek közül 56 fekete volt, Mind a? 56 más és milyen gyönyörűek. Sok a felsliccelt ruha, mert
©Jy szűkek, hogy enélkül nem lehet lépni.
Fekete szövetruhát az idén nyugodtan pótolja
a bársony. Láttam egy gyönyörű fekete bársony
délutáni ruhát, alul parányit gloknis, egészen
magas nyakkal, mely a balvállon apró gombokkal gombolódott, háromnegyedes bő ujjakkal, a
ruha egész dísze a két ujjnyi széles őv hatalmas
strassrózsája volt. Különösen figyeltem az alakításra alkalmas ruhákat s bizony örömmel láttam, hogy elég sok modellt lehet felhasználni a
régi ruha felfrissítésére. Pl. egy régi fekete maroccain ruhát nagyszerűen át lehet alakítani, ha
van egy ki6 fehér satinunk arra a gyönyörű modell mintájára, ami közfeltiinést keltett a bemutatón. A ruha maroccain, ¿ima alj, fent a nyaknál fehér satinból csavarva jön a két hatalmas,
felsiicoel, egészen lepkeszem bő ujj a hát kö-

A másik, alakításra szintén alkalmas toilette
ugyancsak fekete maroccain volt, kaiakkos aljjal, fent a mell közepétől, hátai a hát közepéig
10 A pálvadij csak abszolút értékű regénynek
fekete csipke', szűk, rövid csipkeujakkal, szivítélhető oda.
alaku kivágással, \ mellnél, a csipke alatt két
ujjnyi széles pirosbársony szalag húzódott, mely
—
.
"
•pagyon érdekessé tette a ruhát. Ezt igazán könvnyü átcsináltatui, ha veszünk egy kifl csípte
Tul n Bodrogon az özvegy setédjegyzőné kertfelsőrészt hozzá.
jében virágzottak a bavackfák. Az özvegy segódJfgvzőné az udvaron teregette a mosottruhát e
Sok a jumperrulia. Roppant csinos volt egy
szélben. A fák halkan suttogva telegrafálták egyfekete jumperrulia, amelynek egész dísze a nyakmásnak a einezett drótkötélen; tavasz van. tavasz
nál körülcsavart, masnü-a kötött rózsaszínű bárvan! Gábor a fa alatt feküdt .a zsenge fűben és
sonysál. Pillanatra visszatérünk a tunikához is.
hallgatta aü almafák űre^eteft Bölcs, józan üzenetek voltak: minek sietni? korán van míg Pe a Régi és mégis uj. Visszatért a kazakk is. Ugv
is hordják, hogy az alj és a kazakk is másból
hnraekfák emberemlékezet óta sohasem hallgatvan. Pl. fekete alj, hozzá zöld kazakk, ehhez a
tak erre.
fekete aljhoz azután más szinü felsőrészt is leA városban mindenki az lparklállltásról beh«4 esinál látni, igy nem elyan egyhangú.
szélt Akik a sátrakon dolgoztak, vagv kiállítottak. mesteremberek százai főttek-mentek már heÉrdekes fekete szövetkosz tűmben vonult be a
tek ötn. Mesterművek kerültek Itt bemuHtásrii,
mannequip, egyszeri'«, mintegy kórusban mondbámulatos dolgok készültek Kerekes Pisfa a polták a hölgyek: »Jaj de jó, igy én is átcsinálgármester srines arrkénét kés»íteHe Retek őt a
tatom a ruhámat.« Ugyanis a kabátka alatt egyküjönféle színű hajakból. Megszólalásig hü lesz.
szerű fekete szövetruha volt, melyben a fekete
Gábor erre a képre gondol. Juszt fka neve'ett a
kópén, mikor látta. —rt.hiszen festhetné is a ha- ütipbliM hozzá volt varrva u j i w ü vonalakban.
A szövet és selyem találkozásánál fekete lakkov.
jakat — mondta —, kis hegves fogai kilátszottak,
a fejét hátraszegte, ugy neyetett.
A felsőrészt meglehet fémszálas anyagból is csiSzegénv Pista a szemüvege fölött iiedten nénáltatni. Nagyon divatos és újszerű a szövetbe
zett Jusztikára, — Festeni? Hogv gondolja azt?
beleszőtt fémszálu koeka, petty és csík. Ha már
Hiszen az akkor nem volna művészet!
a blúznál tartunk, az idén szerencssénk lesz a
Most már nem Is baj, hogy a képet nem ő. Gácsipkebluz reprizét ünnepelhetni. Mégpedig feSor csinálja. De a fodrászversenven — a szive
kete szövetkosztümhöz rózsaszín csipkebluz. Pamajd megszakad, hogy nem szerepelhet a maga
risban
már nagyban viselik, de azt hiszem, nátudományával, s hogy nem tanulta ki a höl«^'fodlunk is visszhangra fog találni.
rászatot. az rettenetes önvádat okoz most neki.
Hogy simulnak azok a lágy szőke hullámok a
Végül, csakis jóalaku hölgyek részére leirok
főnök ur keze alatt!
egy nagyon bájos feketebársony délutáni ruhát.
JuszJjka modell lesz a fodrászpavillonban.
A ruha sima, két oldalt a derektől végiggomboMindenki nézni fogja, hogv változik át Hamupilódott 50 filléres nagyságú lakkgombokkal, A
pőkéből tündérhercegnővé. A vállán földigérő federékon sgéles, lakkővvel, fent a nyaknál a saját
hér köpeny lesz,'ahogy ledobja, mindenki látni
anyagából zsabószerüen megkötött masni, nafogia, hogv ő a leggyönyörűbb lány a világon.
gyon bő, alul erősen húzott ujakkal. Aki ezt a
Gábor türhetetelenül féltékeny volt a világra.

öszi is téli modelljeink bemutatását megkezdettük és készséggel állunk, vidéki hölgyközőoségünk
rendelkezésére
közismert kedvező árainkkal
Vékey-szalon, Budapest, Petőfi Sándor- ucca 1 1

A modern nő fehérneműje
'A modern nő fehérneműje egyszerű és ízléses,
akár satln, akár crepe de Chine, vagy muslin legyen a fehérnemű anyaga.
Az őszi divatkreációk újból megkísérlik t színes fehérnemű bevezetését, de a nők kitartanak
az annyira kedvelt és kellemes viszfényt nyújtó
rózsaszín mellett. Az egyetlen fehér szí*, amely
többé-kevésbé visszanyerte régi jogalt A világoskéket nem kedvelik, ami nem csoda, mert igen
kevés nűnek áll jól.
A pizsama, amelyet már a nyáron « strandról
is kiszorított a rövid vászonnadrág, a végét járja.
A hálóing ismét divatba jött és majdnem minden
esetben hosssu, annyira, hogy egésaea 0 földet
árinti,
Gyönyörű hálóingek készülnek erep de ölne,
satin, muslin és kötött anyagokból, valamint finom pettyes muslin derékrésszel, kis húzott váll»
fodorral és sima sveifolt derékkal.
A luxusfehérnemü-divathan rendkívül fontos
szerep jut a csipkének. Vannak hálóingek, kefljblnék, amelyeknek dereka teljesen csipkéből készül,
sőt némelyiket alul is gazdag csipkefodor disritl
Kész fehérneműt csak maneken-termetü nők vásároljanak, mert sokkal előnyésebb a molett nö
részére, ha csináltat alakjához 111« fehérneműt.
Itt bizonyos, hogy nem lesz a fehérnemű sem bő,
sem szük, sem pedig rövidebb- A fehérnemű Ízléses kivitele és, jó szabása nem utolsó sorban járul
a nö jólöltözöttsegéhez.
'Jules Bros,

A diszitő minta külön feltüntetésével.

Autósok

figyelmébe!

Uj gummijavitó és Gumazit hidegvulkanizálé. Kerékpár-, hó- és Sárcipő javitó üzem nyilt, Méreiueca 1. sz- alatt, Tisztviselő bolttal sZemben, hol
olcsón, felelősséggel, a legprecízebb munka lesz
előállitva. Használt gummikat veszek és eladok.
WEITH ALAJOS gummijavitó.

Angol órákat adok
október 1-tei heti négy órában havi tizenöt pengőért, legmodernebb módszer szerint. Kilenc hónap alatt perFekt angolt garantálok. Jelentkezni
bármikor. PALFFY EMILNÉ, yörösmarty-ucca ft.
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,ÉS EST IDEJÉN
VILÁGOSSÁG TÁMAD
Szeged, 1874. sátoros ünnepén
Ezen a héten lesz hatvan éve, hogy
L ő w I m m á n u e l első beszédét mondotta a szegedi zsinagógában. E jelentős évforduló alkalmából közöljük ez
első beszéd egyes részleteit.
Mindenható Uram! Gondviselő Atyám! Megilletődött, hálás kebellel borulok le színed előtt és
szivem mélyéből
fohászkodom.
Magasztallak
Uram és dicsőítelek, hogy eddig segítségemre valál, hogy erőt adál és bátorságot a Te szent igéd
szolgálatába lépnem, a Te igéddel foglalkoznom
és Te rólad elmélkednem. Magasztallak Uram és
dicsőitelek, mert ha Te nem épited a házat, hiába fáradoznak az épitők rajta. Segélj Uram most,
midőn ugyané szentélyed falai közt, amelyben
mint gyermek tanultam Hozzád fordulni, először
lépek gyermekeid elé. hogy hirdessem igédet. Adj
Uram erőt, hogy ne fáradjak el igéd kutatásában
és hirdetésében, mert igéd tanít meg bennünket
élni és halni, remélni és tűrni, dolgozni és szorgalmunk gyümölcseit élvezni. Engedd Uram, hogy
egybegyűlt fiaid, édes szülővárosom gyülekezete,
kik lelkesülni tudnak szent vallásunkért és serényen dolgozni mindenért, amit a kor műveltsége
követel tőlük, ne tekintsék ifjú koromat és szavam gyöngeségét, hanem tekintsék azt, akinek
nevében szólok, Téged, mindenható Atyám, ki eget
és főidet alkotál s nekünk kinyilatkoztatád tanodat, hogy tanulmányozzuk bölcseségedet és megfogadjuk a Te nevedet és alkotásaidat. A Te nezedékének a Te nevedet és aloktásidat. A Te nevedben szól gyenge ajkam: Midőn az örökkévaló
nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket!
Nem én szólok hozzájok, ne az én éveim számát tekintsék, hanem igenis tekintsék történetünk
évezredeiben egymást fölváltott nemzedékeinknek
látóit és tanítóit, bölcseit és nagy férfiait. azoknak tapasztalatát és bölcseségét, mert a történelem emlői táplálnak és nevelnek mindnyájunkat,
Mózes szolgád szava szerint: Emlékezzetek az óvilág
napjairól, értsétek meg a nemzedékek éveit!
Adjad áldásodat ünnepi elmélkedésünkre; világosíts föl bennünket és ébresszed föl lelkeinket,
midőn igédre figvelünk. mert közel vagy mindazokhoz, akik hívnak Téged, mindazokhoz, akik
őszintén fordulnak Hozzád. Amen.
S azon napon nem lészen világosság és nem
tészen sötétség; csak egv nap lesz. az Ur fogia
kiszemelni — se nem nap. se nem éj és est idején
világosság támad fis történik azon napon, hogv
élő viz fog Jeruzsálemből eredni, fele a keleti
tengerbe szakad, fele a nvugatiba, nyáron és télen folvvást. S azután az Örökkévaló az egész föld
Urává lesz s az Örökkévaló egyetlenegy lesz és
neve: az Egyetlen.
Az írás e mély jelentésű szavai fölött elmélkedünk, vizsgálva, mit jelent e prófétai ige, vizsgálva, ha elérkezett-e már az a nap. melyen világosság támad est idején és az örökkévaló lesz
a föld minden népének egvetlenegv Istene s elmult-e már az az idő. amelyről az isteni látó azt
jósolja, hogy az sP nem nappal, se nem éjjel!
Erre nézve kettős föladatot kell megoldanunk:
szemügyre kell vennünk korunk s hazánk állapotát, állami és társadalmi, nemzeti és vallási viszonyait s kutatnunk kell azt a föladatot, melyet ez
az állapot elénk szab, ha azt akarjuk, hogy közeledifink a próféta iósolta időhöz.
Korunk és hazánk állapota! Ki ne ösmerné korunk állapota'? Melv polgár ne ösmerné hazánk
viszonyait? Ki ne tudná megítélni legújabb történelmünk minden mozzanatát? Ki ne tudná megjövendölni. az e^eménvek fnlvnmának hullámai
mp'v irányban fognak hömpölvögni?
Ki ne értené mindezt?
Ki ne értené? Mindnyájan azt véljük, hogy értjük ezeket, pedig egyikünk sem érti, kedves Atvámfiai! A rejtettek titkának nyitját csak az örökkévaló ismeri! mondja
ez irás, de ? nyllyánvalók. a történet világos té-

nyei a mi tulajdonunkká lettek már? Nem! mert
az irás szavai szerint a nyilvánvaló a mi osztályrészünk és fiaink osztályrésze, ami a mi napjainkban történik, annak forrásait és fejlődését, hanyatlását és megszűntét kisebb-nagyobb mértékben értjük ugyan, de a történelmi összefüggést, az
uj történelmi tényezők horderejét csak az utókor
fogja megbírálni: a nyilvánvaló a mi osztályrészünk és fiaink osztályrésze.
És mi mégis korunk, hazánk állapotával akarunk foglalkozni. Mily alapon épül ez elmélkedésünk? Azon a tanúságon, amelyet a mult és jelen
összevetéséből vonunk s azon elvek szerint, melyekre szent vallásunk tanai oktatnak.
II. És est idején világosság támad! igy folytatja a próféta hallottuk igéjét. Ahol eddig sötétség és világosság viaskodtak, ott a világosságnak kell győznie; ahol attól kellé tartani, hogy
beáll az éj sötété, ott a hajnal pírjának kell elborítani az eget, mert est idején világosság támad.
És mit kell tennünk, hogy ez megtörténjék;
mely föladatot kell megoldanunk korunk és hazánk szövevényes állapotával szemben? Mit kell
tennünk, hogy ne kelljen, mint a prófétának, ha
hozzánk intézik a kérdést, hogv mennyire haladt
az éj, ázt felelnünl. ho«y elérkezett a regg, de
az éi még nem mult el.
Mit követel állami életünk tőlünk és mit parancsol a társadalom állapota? Munkát és komolyságot. Munka és komolyság hiányzik ott, hol a társadalmi és állami viszonyok vagy éretlenek, vagy
túlérettek. Munka és komolyság lehet csak paizsa
a néperkölrsnek, csak munkás és komoly nép fogja kiküzdeni és megőrizni szabadságát.
Minket, itt, hazánk jelen helyzetéhen talán fölösleges ís arra inteni, hogy csak komoly munka, ernyedetlen szorgalom és fáradhatatlan tevékenység által segithetiink bajainkon, amennyiben
a següés reánk van bízva. Mert igv szól az örökkévaló: megtérés és csend által fogtok megmentetni, békés munka és bizalomban rejlik hatalmatok
Dolgozzunk és munkálkodjunk serényen és sürögve s hazánk szabadságát és gyarapodását biztosítjuk, nemesbedűnk és művelődünk. S ha a
külföld méltánvos férfiai és tudósai most is elismeréssel és tisztelettel szólnak törekvéseinkről,
azután ellenségeink sem tagadhatiák meg tőlünk
a megérdemelt elismerést. Sok újításon ment hazánk keresztül, sokon fog még keresztül menni,
de a legnagyobb uiitás még kezdetén van kivitelének: a munkakedv fölébresztése ott. hol csak
kis mértékben van meg s a kényelem szeretetének eltávolítása ott. hol kelleténél nagyobb mértékben van jelen. Akkor tárva lesz előttünk a haladás
pálvája és est idején világosság támad!
Este van, kedves Atvámfiai, este van nemzetiségi viszonyainkban s itt is az. a föladatunk, hogy
est idején világosság támaflion. Az a szikra, melv
a nemzetiségek súrlódásaiból ered. gvuit. de nem
világit. Máshol kell a világító lángot keresnünk.
Kénvszprrcl és erőszakkal lehetne ián kieszközölni a kérdések megoldását? Az izzó vasdarabok, melyeket pörölvével üt a kovács üllőién,
hogy összeforrjanak, szikrákat hánvnak, de e szikrák muló fénve nem az a világosság, amelyet
mi keresünk. Más fényt kerpsflnk mi. más fáklyát,
erősebb világosságnak kell annak lennie, amelyről a nézők azt mondhatják, hogy ime: est idején
világosság támadt!
Akik a lőfegyverek használatához értenek', azok
jól tudják, hogv a fegvvert nem szabad egvenest
abban az iránvhan tartani, amelvben az elérendő
tárgv fekszik. Magasabbra kelt a fegyvert irányozni a kitűzött célnál. Igv van ez minden emberi törekvésnél Hogv tökéletes emberekké legyünk, az istenség felé kell törekednünk Magasabbra kell törnünk s ha a magasabb cél felé közeledünk, az alantabb állót mindenesetre elérjük.
Azt akarjuk, hogy nemzetiségeink meghajoljanak

mert az összes legújabb tipusu
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előttünk, erre törekszünk mindenféle eszközzel,
pedig, ha el akarjuk érni e célt, magasabbra kell
irányitanunk a fegyvert. Nekünk a műveltségnek
oly fokára kell emelkednünk, amelyen nem áldozat, nem engedmény, hanem jótétemény lesz apró
nemzetiségeinkre nézve, ha egybeforrnak velünk.
Amint most mi átvesszük a nyugat művelődését,
ugy kell nálunk nékik iskolába járniok, ha azt
akarjuk, hogy kibéküljenek a nemzettel. S akkor
nyugodt lélekel élünk majd egymás mellett, mert
egyik nemzetiség nem emel a másik ellen kardot
és nem tanulják töbé a háborút és gyűlöletet.
A mi hitfeleink részben már megnyerettek a
magyar ügynek; eddig csak részben. Egy részünk
még ragaszkodik ahhoz a ^ nyelvhez, melyet külföldről magával hozott s mellyel szokásai és képzetei összeforrtak és összenőttek. Ez is jó jel, bár
egyelőre akadályokat gördit az átalakulás munkája elé, mert ugyané szivósággal fognak ragaszkodni a magyar nemzethez, ha majdan tökéletesen
egybeforrtak véle. Másrészt örömmel állithatjuk, hogy hazánkban is megmutatták hitfeleink,
hogy van bennök képesség lelkesülni hazájukért,
mert igaz lelkesedéssel karolák föl a nemzeti
ügyet s örvendetesb látványt nyújtanak községeink c tekintetben most, mint 30 évvel ezelőtt,
midőn te, édes atyám behoztad a magyar szót a
zsinagógába.
Mi oltógaly vagyunk, a nemzet törzsére oltatánk.
A galy szemei már megfakadtak s hajtása szépnek ígérkezik. Türelmet és gondos öntözgetést
igényel az oltvány s ha néha kifakadnak is ellenünk a türelmetlenebbek, ne vegyük rossz néven,
hanem ösztönözzön intelmük bennünket, megmutatnunk, hogy él bennünk a nemzeti törekvés s
hogy a Mindenható segélyével le fogják győzni
gyülekezeteink azokat a gátakat, amelyeket a történelmi fejlődés állított elénk. Béke és egyetértés,
méltányosság és különféle nemzetiségek vállvetett
iparkodása fogják megteremteni hazánk üdvét és
fölvírágozását. Akkor elmondhatjuk majd magunkról, hogy ime: est idején világosság támadt.
Szétrepedt az olajfák hegye kelettől nyugatnak,
roppant völgyet képeznek részei. Ezek a szavak
előzik a hallottuk prófétai igét. Szétrepedt az olajfák hegye kelettől nyugatnak, roppant völgyet képeznek részei. így hasadoznak most szét a felekezetek pártokra és szakadásokra, melyeket nagy
mélységek választanak el. Az egyik, mint a csajkás, akit gyönge csolnakja hány és ringat a habokon, azt hiszi, hogy a csillagok inognak, amelyek eddig biztos kalauzai voltak, kétségbeesetten fordul el a legfőbb vezéreszmék biztos fényétől. A másik irtózik a tudomány boncoló késétől,
mert az ő szive azokon a kinövéseken függ, amelyeket e kés kérlelhetetlenül eltávolít.
Véghetetlen színárnyalata a pártoknak mutatkozik átmenetkép a szélsőségek között. Sinli *
harcok lármáját a vallásos élet, sinli az erkölcsi
élet. S a mi keblünkön, Jákob háza, a mi keblünkön nincsen-e mindenütt szakadás és civódás?
Vannak közöttünk, kik a nyugattól, a nyugat művelődéstől, haladástól távol akarnak maradm,
kiknek folyamrendszere kizárólag keleten ered,
ők jelképezik a keleti tengert. Vannak közöttünk,
kik kész örömmel fogadják be a kelet éltető vizeit, de nem zárkóznak el a nyugati művelődés
elől sem, ezek jelképezik a nyugati tengert.
S a prófétai ige szerint eljő az a nap, melyen
est idején világosság támad, melyen élő viz ered
Jeruzsálemből, fele a keleti tengerbe, fele a nyugatiba szakad s összeköti az ellentétes nézeteket
s összekapcsolja a szétszakadt pártokat. És ha ez
igy fog folyni — nyáron és télen folyvást — és
ha mind szélesebb körben fog terjedni a kibékülés
kebelünkben és hazánk nemzetiségeinek s a föld
minden népének keblében, akkor elhozza a Mindenható azt a nagy időt, melyen a sátrak nagy ünnepét üli meg a föld. mert csüggedellen bizalom
fog lakni a nyomorultak viskóiban, megelégedés
minden hajlékban és béke minden kunyhóban; nemesebb erkölcs fog uralkodni a palotákban és hazaszeretet minden födél alatt; a szeretet oltára áll
minden házban s minden lakban lelki öröm dagasztja a sziveket; minden országban munka és
törekvő buzgalom lesz és az egész földön az Isten
ismerete s az örökkévaló az egész föld Urává
lesz s az örökkévaló egyetlenegy lesz és neve? az
Egyetlen.
Amen.

.j

Mindet» h ö l g y GFB harisnyát visel
mert a

legszebb,

lep-jobb és legolcsóbb

NYARALÓ M A G Y A R O K
a hajdani keresztesek, kurucok
és negyvennyolcasok utján
v.
„ C Z A R I C Z A T A NA C 3 E R R O
„A Fekete-tenger királynője" — „Czariczata na
Cserno Moré." lüzt hirdetik Várnáról a világ minden nyelvén és talán a világ minden táján az Ízléses Idegenforgalmi prospektusok. „Die Kőnigin
des áchwarzen Meeres" büszkélkedik a németnyelvű prospektus, „The Queen of the Black sea" az
angolokat csalogatja és a „La Beginó de la Nigra
\laro" Zamenhof nyelvén szól a nemzetközi publikumhoz.
Várnáról is, mint legtöbb királynőről, sokfajta
legenda és pletyka
kelt szárnyra. Vannak, akik túlzott mértékben rajonganak érte és vannak, akik szidják, mint a
bokrot, akik kompromittáló dolgokat híresztelnek
róla ugyancsak túlzott, vagy még tulzottabb mértékben Az Igazság valahol a középen rejtőzik.
A legvonzóbb legenda
Várna hallatlan olcsóságáról
kelt szrányra Ebben van ls valami Igazság, ha az
ember nem gondol a hosszú hajóút költségeire. A
tévedések elháritása céljából meg kell állapítani,
hogy nem a hajójegy a drága, hanem a sok melléklet. A hajójegyért* Budapesttől Várnáig és visz.
sza, mindössze 33 pengőt kért a hajóstársaság, tekintettel a társasutazásra. De a kabinjegyekre, az
ágyjegyekre bizony nem volt semmiféle kedvezmény Egy kétszemélyes kabin ára jóval felül volt
az ötven pengőn, de nem tour-retour, hanem csak
tour, vagy retour. Egy ágyért a négyszemélyes ka.
binban éjszakénkint majd hat pengőt fizettetnek. A
folyosókon felállított tábori ágy használatának
pedig közel három pengő az esetenkénti dija. Hasonló arányokban szabták meg a hajókoszt árát
ls. Igaz. hogy elég Jó kosztot főztek a hajőkonyhában. Annyi pénzért, amennyibe három napi hajón
való táplálkozás kerül, majd két hétig lehet akár
Várna legelőkelőbb éttermében étlap szerint kosztolni.
Harmincöt lévánál (140 fillér), soha többet nem
fizettem az ebédért, de ebben már volt egy pohár
sör, vagy két deci bor ls. A bée*» w l e t ára 15
léva, ami a mi pénzünkben BO fillér. A feketekávé
Várna legdrágább helvén, a Kaszinó tengerparti
teraszán 6 léva (24 fillér.)
A reggelivel különös szerencsém volt. Lakást a
várnai városi gyógyszertár igazgatójának villájában kaptam, fizettem érte napi 40 lévát, (160 fillért) és házigazdám adott reggelit is. külön tiz
léváérl. Ezért a negyven fillér értékű bulgár pénzért a következő reggeli menüt kaptam minden
nap: kakaó, vaj, dzsem, méz, tojás, joghurt, befőtt,
gyümölcs és valami nagyon jóizü frissen sütött
tésztaféle. Ezt az ételtömeget képtelenség volt elfogyasztani.
Olcsók a lakások is. Szálloda nem igen akad
Várnában, különösen a tengerparti negyedben
nem, panzió is kevés, a nyaralók bútorozott szobákban laknak és fizetnek érte napi 20—100 lévát,
de a száz lévás szoba két személyes.
Ezt az olcsóságot még a legelszántabb rosszindulat sem meri kétségbevonni, de azzal a pletykával ellensúlyozza, hogy a bulgár ételek ehetetlenül rosszak," a lakások pedig az egész várossal
együtt mérhetetlenül piszkosak. Várna nagy gonddal ápolt tisztasága éppen ezért lep meg annyira
kellemesen mindenkit, pedig hát — a Balkánon
voltunk! — fölkészültünk arra, hogy bajok lesznek a tisztaság körül.
A bulgár ételek jósága
fölött pedig eldöntetlenül folyik még a vita, azok
kőzött is, akik megjárták Várnát. Vannak, akik
elkeseredve beszélnek a várnai ételekről és esküdöznek, hogy ott rontották el és a bulgár konyha
föztjével rontották el a gyomrukat. Tagadhatatlan,
hogv a Várnán nyaralt szegediek közül igen sokan
megbetegedtek. Elég súlyos beteg volt többek között Kc 11 e r Miska is." S o m o g y i József Is,

MORÉ"

S z t r i c h a Kálmán esperes is, K i s s Károly is,
de én azt hiszem, hogy nem az étel ártott meg nekik, hiszen a bulgárok főleg olajjal főznek, könnyű
ételeket készítenek. Neem inkább
a víz volt gyanús
és azoknak, akik velem együtt a lehetőség legszélső
hi.táráig kerülték a vizivást, inkább a bor mellett maradtak, soha semmi bajuk sem volt. Az ételekért különben magam sem rajongtam. Minden
fogást ízetlennek éreztem, nem találtam benne
aromát. Sokáig főtépia volt a strandon a koszt és
a vita végén abban állapodtunk meg, hogy mi, ma.
gyarok, sokkal drasztikusabb izekhez, fűszerekhez
szoktunk és ezért nem izlenek a bulgár ételek.
— Emberek, magyarok, hát azért jöttünk mi a
világnak erre a messzebbeső végére, hogy ételgondokkal bíbelődjünk, amikor Itt pompázik előttünk a tenger?! — szerettem volna megszakitanl
az örök vitát többször ls, de nem mertem, mert
többségben voltak mindig a gyomorpártiak.
Egyszer azért megtréfáltam őket. Eleinte mindenki mindent meg akart kóstolni. TTccán, kétes
butikokban, tengerparti csárdákban vásároltők
nyakra főre a furcsaizü nyalánkságokat a nvaralő
magyarok — aztán csudálkoztak, ha fellázadt a
sok merénylet miatt a gyomruk. Nagyobb társaságban ballagtunk az uccán és látjuk ám, az egyik
üzlet előtt nagy a tömegelés Belül pohárban mértek valami gyanus-szinü folyadékot. A bulgár népek sugárzó arccal, óriási kéjgyönyörrel kortyolgatták.
— Ezt meg kell kóstolni — adta kt a jelszót valaki.
— De kl legyen az elsőT
Már némi keserű tapasztalatok voltak mögöttünk, igy senki sem sietett az önkéntes Jelentkezéssel Gondoltam, udvarias leszek és gondoltam,
egyszer ugvis tul kell esni mindenen, hát vállalkoztam a felderítő szolgálatra. Leszurkoltam a
pultra a két lévát és szájamhoz emeltem a barnásszürke, hűvös italt
Bozaz volt az ártatlan,
a bulgárok búzából főzött émelyitően pocsék nem
zeti itala. Azt hittem, hogy az első korty után kiesik a pohár a kezemből, de aztán arra gondoltam,
hogy legyen másnak is boza-öröme és egyetlen
hajtással, arclzomrándulás nélkül fenékig ittam a
pohár tartalmát és igyekeztem tőlem telhetőleg én
ls kéjgyönyörös arcot vágni. A következmények
tanúsága szerint a reménytelennek érzett kísérlet
sikerült, mert a következő pillanatban a megszomjazott magvarok majd szétszedték a bozás-embert
és kaptak szájukhoz az ismeretlen italt.
Sokan elejtették ijedtükben a poharat, de kettőt
senki sem kortyintott a bozából. Engem pedig
majd megvertek.
A boza szóval megbukott, de a borral meg voltunk valahogy. A legtöbb tapasztalatot ezen a té
ren a két vasutas: Back és L u t t e r főfelügye
lők, valamint a két dorozsmai: S z t r i c h a esperes és Dósa főszolgabíró szerezte. Szorgalmasan
kutattak jó borforrások után és aztán — másnap
— hűségesen referáltak a felfedező körutak ered
ményéről.
A tenger

pedig nem sokat törődött azzal a tizennégvezer
idegenből összesereglett fürdővendéggel, aki ellepte n szelíd, homokos partokat. A tenger fenséges nyugalommal simult királynője lábaihoz és
egyre" árasztotta feléje kifogyhatatlan bőkezűséggel szépségeit. Minden apró-cseprő utazási bosszúságot, .várnai hiányosságot feledtetni tud egyetlen
pillanat alatt a várnai öböl csudálatos szépsége.
Az öböl két karja szelid szerelemmel öleli körül

Gyári lerakat

Poliák Testvéreknél

a végtelenséget, a jobb karján a galatal világítótorony villódzó fénye a briiliáns, a másikon Boris cár kastélya, Euxinograd. Éjszaka pedig, ha
előbújik a hold is a végtelenség sziporkázó párái
közül ós rácsurgalja aranyát a tengerre, a partok
rögtön elcsöndesednek, a kosztproblémák elröppenek és már a boza kellemetlen izére sem gondol senki. Csak állnak, vagy ülnek a népek, magyarok, németek, csehek, osztrákok, angolok, olaszok,
románok a magas parton és tágrapattant szemmel
néznek maguk elé, mintha egyetlen hosszú nézéssel magukba akarnák nézni az egész elébük tárulkozó végtelenséget.
A Fekete-tenger királynőjének egyik legszebb
ékszere a strandja. Hét évvel ezelőtt még csak né*
hány kezdetleges fabódé állt a mai hatalmas, betonból és kőből épített gyönyörű modern fürdőtelep helyén, amely több kilométer hosszú homokos
partrészt varázsolt át Európa egyik legszebb tengeri fürdőjévé. (Schandl Károly államtitkár,
aki a nyarat szintén Várnán töltötte, azt erősítgeti,
hogy a várnai strand Európa legszebb tengeri fürdője. Én el is hittem, mert más tengeri fürdőt nem
volt szerencsém megismerni, ő viszont Abazziától
Ostendéig mindegyiket látta.) Ez a gyönyörű építkezés adott alkalmat Várna lelkes urainak a nagyszerű eredményekkel gyümölcsöző idegenforgalmi
világpropaganda elindítására.
De van Várnának egy igen
nagy hiányossága: a vtz.
A magasnyomású vízvezeték hálózata ugyan már
régen elkészült, de vize nincs hozzá. A csapok
csak reggel és este műkődnek egy-két óráig, de
napközben és éjszaka szárazak maradnak. Állítólag jövőre segítenek ezen a hajon ls, az államtól
hatmillió léva segélyt is kapott rá a város. Az
őszön megkezdik a vízmüvek kiépítését, ami nehéz
dió, mert csak forrásvíz van, az is kevés és az
iható vizet igen messziről kell elvezetni Várnába.
G e r t s o G e r t s e f f polgármester ur bizonykodik, hogy jövőre már zavartalan és egész-napos
lesz a vízszolgáltatás.
A tenger — nagyon kellemes a vize, 24—25 fokos
— annyira magához rántott valamennyiünket, hogy
magáról a városról,
Várnáról, mejd megfeledkeztünk. Voltak többen,
ak'k megfeledkeztek róla teljesen, de én felhasználtam azt a két délutánt, amikor esett kissé az
eső és végigkoncsorogtam a régi zegzugos uccált,
megnéztem a török időkből fennmaradt faházakat,
de láttam azt ls, hogy már alakul az nj, a modern
Várna ls széles sugárutakkal, gyönyörű, modern
epületekkel, parkokkal — a tengerpart»« többszáz
holdas gyönyörű parkja van a váro«nak
és
százezer felé közeledő lélekszámmtL
Nem bánom, akármit mond más, én bevallom,
hogy engem teljesen meghódított a Czariczata na
Cserno Moré.
Szerelmes lettem bele
és egy holdfényes éjszakán, amikor ladikáztam az
arany hullámok kőzött, be ls vallottam neki a szerelmemet. Igaz. hogy amit előzőleg ittam ehhez a
hangulathoz, az nem — boza volt...
Magyar László.
ms

faisirt iraubnaii
Klauzál fér.

Kiss D.-palo?a

Diákok!

szaküzletben

vásároljatok!

14 drb. 6 lapos irka
2 drb. 64 old. pepita füzet
6 drb. gombfesték

24 fill.
24 fill.
24 fill.

FÜZETUJDONSAG:
Pepita füzet spirális készülékkel, sima, kockás és vonalas
40 lapos,
~24ini.

60 lapos. 80 lapos,
30 fiíi:
36 fill.

100 lapos
44 fill.
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— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphat a Hatósági Munkaközvetítő utján: 2 kovács, 1 késes-köszörűs, 1 bádogos, 1 koporsó-asztalos, 1 celluloid
munkás, 6 kádár, 1 bognár, 1 kosárfonó, 1 kárpitos, 2 szabó, 3 cipész, 3 borbély, 4 hölgy.'odrásznő.
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Híreik.
>— Tanévmegnvitó ünnepi közgyűlés az egyetemen. Szeptember 29-én, szombaton délelőtt 11
órakor tartják meg a szegedi egyetem dísztermében a tanévmegnyitó ünnepi közgyűlést. A
közgyűlésen dr. S z é k i Tibor, a lelépő rektor
beszámol az elmúlt tanévről, majd dr. K i s s
Albert ezidei rektor tartja meg székfoglalóját.
Ennek keretében a rektor „Vázlatok a római
jog receptiója köréből" cimmel mondja el értekezését. Végül dr. I v á n y i Béla, a jog- és
államtudománvi kar dékánja intéz beszédet az
egyetemi ifjúsághoz. A közgyűlést a szegedi felekezetek templomaiban istentisztelet előzi meg.
«— „Sebesvonatok" a főbb vasúti vonalakon
Budapestről jelentik: A közlekedési bizottság
javaslatot tett arra, hogy az ujtipusu úgynevezett sebesvonatokat a forgalmasabb vonalakon
vezesse be a Máv. Értesülésünk szerint október
7-től kezdve háromféle vonat jár a főbb vonalakon. még pedig személv-, sebes- és gvorsvonat. Hét sebesvonat közlekedik majd, mégpedig Budapest és Debrecen között oda és viasza
egv-egv és a Budapest—Tapolca, Budapest—
Gvékénves-i vonalon. Budapest és Szeged kőzött egyelőre nem lesz ilyen vonat. Ha a reform
beválik, a Máv. továbbépíti a sebesvonatok hálózatát.
— Schneider Vencel plébános-házfŐnök" névnapja. Szeptember 29-én az alsóvárosi egyházközség kultúrházában bensőséges ünneoséset
rendeznek P. S c h n e i d e r Vencel házfőnökplébános névnapia alka'mából. Az egyházközség, az oltáregylet, a hitbuzgalmi. tár«adalmi
egvpsületek és nagyszámú hívei a kultu'^ázban
rendezendő ünnepi vacsora keretéhen köszöntik Schneider Vencelt, akinek legnagvobb része volt abban is, hogy az alsóvárosi kulturház
felépült.
— Tizenkilencesek jubileuma. X voít cs. és
kir. 19 gyalogezred kétszázéves jubileumára,
október 5-től október 8-ig 50 százalékos vasúti
utazási kedvezménnyel, vagyis féláru ieggvel
lehet utazni Gvőrbe és onnan haza. Az igazolvány beszerezhető Győrött, az ezred jubileum
rendezőbizottságánál (Roval-szálloda).
— Istentisztelet a zsinagógában. A sátoros-ün-

nepi istentisztelet vasárnap és hétfőn este félhatkor kezdődik. Hétfőn és kedden délelőtt 10 órakor.
x Mrs. R. Palotai Báró Jósika-ucca 14., I emelet, az angol tanítást megkezdte.

iRSMYŐÜ

a legnagyobb választékban a legolcsóbban a
renen*iiffti»n*s n o n o s N i n s i cégnél

— Emésztési gyengeség, vérszegénység, lesoványodás, sápadtság, mirigybetegségek, ekcémák .furunkulusok eseteiben a természetes
„Ferenc József" keserűvíz gyorsan szabályozza a belek annyira fontos működését és a vért
biztosan felfrissíti. Az orvosi tudomány számos vezérférfia meggyőződött arról, hogy a
valódi Ferenc József viz mint alapos és kellemes hashajtó mindig kitűnően beválik, miért
is szoptató nőknél elválasztáskor kiterjedten
alkalmazzák.
— November 5: a Matusk'a-ögv főtárgyatása.
A pestvidéki törvényszék november 5-re tűzte
ki a biatorbágvi merénylőnek, M a t u s k a
Szilveszternek bűnügyében a főtárgyalást. A
vád Matuska ellen 23 rendbeli gyilkosság büntette. A tárgvalás, amelvre 50 tanút idéznek be,
előreláthatólag két hétig fog eltartani.
x Herminc Weehselmann külföldi tanulmányútjáról visszatérve, a modern nyelvek és irodalomtörténet tanítását október 1-én újból megkezdi. Tisza Lajos-körűt 58. Felvilágosítást nyújt Thália
könyvkereskedés Kárász-ucca 11.
T4

Diünenies sii^erlöppoí^-iaiisias.
G^apfufOEiatak finom minősében
0Muské<m"-ban,

Kárász ucca 3.

Az alsóváros! egyházközség kérelme. ( Az
alsóvárosi egyházközség vezetősége beadványt
intézett a városhoz és 920 facsemetét és díszcserjét kér az alsóvárosi temető díszítésére. A~
kérelem a közkertészeti bizottság elé kerül.

Szülők

figyelmébe!

Diáklányának nálunk vesryen kézimunkaanyasrokat! Nálunk a
legolcsóbb

TPsxa Aruhéz

— A háztulajdonosok egyesületének jubileuma. A Szegedi Háztulajdonosok Egyesülete ez.
évben töltötte be fennállásának 15-ik esztendejét. Az évfordulót az egyesület szeptember 30-án
nagygyűléssel ünnepli meg a városháza közgyűlési termében. A nagygyűlésen résztvesz dr.
N é m e t h Béla országos elnök vezetésével az
országos szövetség, valamint számos vidéki társegvesület. A nagygyűlés a rendkívüli pótlék eltörlésének, valamint á háztulajdont terhelő
adósságok rendezésének kérdésében foglal állást. A szegedi háztulajdonosok körében a
nagygyűlés iránt igen nagy az érdeklődés.
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pengőért
SCÜHHl R I I M S !
A

mm.

IOTPÍSHÖZU

t&tékok

szabadtéri
„varosunkat a z r M s i
neveli
«mekHNtásének
kffzjpoütfába

éllüottók"

Dr. Pálly József polgármester a következő
levelet intézte a szabadtéri játékot rendezőségéhez:
•—• Amikor Madách' örökbecsű művének, 'A'j
ember tragédiájának szabadtéri
előadásaival
Szeged ünnepnapjai véget értek, kötelességemnek isimerem, hogy a t. Rendezőbizottságnak af
sz. kir. város közönsége és hatósága nevében
elismerő, hálás köszönetemet nyilvánítsam.
— A szegedi szabadtéri előadások olyat»
nagyszabású kultureseményt jelentettek, amelyre nemcsák az ország, haneim a külföld is felfigyelt és városunkat az egész miiveit vttdg érdeklődésének központjába állította—- Az idei szabadtéri előadások művészi szerrw
pontból magasan felette állottak azl előző évinek é<
a tökéletes rendezés újszerűségével együtt fe«
lejthetet len művészi élményt nyújtottak az elúadások közönségének.
— Ugy a magyar, mint a külföldi sajtó Heteken keresztül a legteljesebb elismerés hangján
méltatta a szabadtéri játékok sikerét és azzei
kapcsolatosan rokonszenves
ismertetésekben
mutatta be városunkat az idegeneknek, miáltal
nagyban hozzájárult a város idegemorselmának
emeléséhez,
—
A
szabadtéri
játékok
kétaégtelenű!
megállapítható
általános
nagy
sikere ét
azzal
kapcsolatosan
a
város
érdekeinelt
előmozdítása
elsősorban
a
Rendezőbizotb
ság fáradhatatlan munkájának, gróf B á n f f j
Miklós szenzációs főrendeződ elgondolásának Cs
irányításának, a kitűnő művészgárda közreműködésének. a műszaki «látás nagyvonalúságnak, a statisztéria helytájlóságának és a sauó
megértő, jóindulaitu támogatásának eredménye-

— ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt héten 15
fin és 11 leány született, összesen 26 lélek. Házas, — Mindezért ismételten köszönetet mondok a
ságot kötöttek: Móricz Géza és Hegedűs Margit,
í-Randezőbizottságmak és ugyanez alkalommal
x P. Bach Márta a tanítást megkezdte Német,
Nemessányi Lajos és Griffl Erzsébet, Slumpf Szil- francia és angol magán- és csoporttanitás. Speciá- készséggel megállapítom, hogy a t Rendez öt>":veszter és Bernótzky Rozália, Matus József és
felajánlott
lis, játékos nyelvoktatás gyermekek részére, egyé- zottság a város által biztosítékul
Czeotai Katalin, Szabolcs Lajos és Farkas Etel10.000 pengőt igénybe nem vette és a város főnenkint és kis csoportokban. Jelentkezés 3—5-ig
ka, Arpássy Ernő és Szalay Irén, Gergely Imre és
pénztárába visszafizette.
TÍ3za Lajos-körűt 42a. Teleíon 28-49.
Hegykői Ilona, Hódy István és Szécsi Julianna,
Barna Vince és Pap Mária, Bella Pál és Víg Etelka, Magony Mihály és Sándor Erzsébet, Liska Ots Nem az ár, hanem a minőség íeszi o l c s ó v á az áru!!
tó és Kovács Jolán, Lázár Ferenc és Argvelán Mária, Nagygyörgy Sándor és Szögi Mária, KirchberÖszI Idényre ajánlom fisszes textilcikkekkel dúsan felszerelt raktáramat. 3
ger Károly és Csala Mária, Kiri Mátyás és Csiszár
Ilona, Csóti Antal és Csóti Mária, Hatner Károly
Nagy választék divatselyem é s miiselyem árukban, úgyszintén bel és külés Budi Gizella, Vinylczky József és Havas Aran»•
földi női és férfi kabátkelmék és ifltfinyszövefekben. — A legfőbb hazai
ka, Nagy András és Kohos Etelka, Tánczos István és Szanka Piroska, Tompa József és ördög
g»1
i* és angol férftszüvefekből ái'andéun nagy raktárt tartok. — Szőnyegek,
Mária, Hódi Vince és Róna Anna. Meghaltak: özv.
Bozóky Ferencmé 90, Timár Jánosné 26, Kakuszi
garnitúrák és mindennemű divatcikkek a leglutányosabb szabott árakon.
Antal '79, Kovács István 22, Makay János 22, Sári
•>«ö
Hona 6 hónapos, Molnár Teréz 14 hónapos, özv. Kerepesi Sándorné 77, Tombácz Julianna 21, özv.
a
Frank Antalné 78, Gyuris István 2 hónapos. Hasz•a
divatárukereskedő, Széchenyi t é r 14.
nos János 74, Harmischek József 81, dr. Gren Béla
28, Farkas András 41, Kiss Anna 21, Nacsa Béla
55, Simon Jánosné 28, Podlussányi Dezső 52 NéNem az ár, hanem a minőség feszi o l c s ó v á az árul!
meth Ferenc 37, Herédy Istvánná "37 éves korában,
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Iskolil kézimunkák
Miiven előnyökkel jár
a Weekend Egyesület
tagsága
Néhány nap előtt adtak hiriil. hogy Szegeden
is megalakult az OMWE fiókja és azoknak a
kedvezményeknek
hatása alatt, amelyeket az
egyesületi tagság nyújt, rendkívül nagv érdeklődés mutatkozik a közönség legszélesebb rétegei részéről. Ez tökéletesen értíoető is. mert ha
egyéb előnyt nem is jelentene az OMWE tagság. csak annyit, hogy féláru vasúti jegv váltására jogosít, akkor is érdemes belépni, mert már

A szociáldemokrata párt titkári irodájában
(Munkásotthon, Hétvezér-u. 9- sz-, II. emelet)
délelőtt 9 órától este 8 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 9—1 óra között minden ellenzéki választójogosult -meggyőződést szerezhet, hogy
fel van-e véve a választók névjegyzékébe- Ha
pedig 1931 január 1-től lakást változtatott, arra nézve is felvilágosítást adunk, hogv melyik
körzet (kerület) névjegyzékében szerepel és tehát hol keli szavazati jogát gyakorolniaA Szociáláemokrata Párt
Végrehajtnbizottsága.

II!

gő, amibe a z évi tagsági d i j kerül.

a budapesti éttermekben, szállodák,
ban és színházakban.
A hétvégi féláru jegyek, amelyek csak szombati
napokon délben lépnek érvénybe, a Weekend
Egyesület tagjai számára már szombaton reggel kiadhatókA Weekend Egyesület szegedi osztályvezetőségének ezenfelül igen messzemenő tervei vannak amelynek során, természetesen már csak
a jövő szezonban, rendkívül kedvesmenyes olcsó
társasutazásokat bonyolít le az ország számos
részébe. Természetes, hogy ezek a kirándulásokon nem kötelező a tagoknak résztvenni,
mintahogy a négypengős arcképes igazolvány
megváltásán kiviil semmiféle kötelezettség nem
terheli a tagokat.
Belépésre jelentkezők a 4 pengős tagsági dii
lefizetésével egyidőben a tagsági igazolványhoz
szükséges fényképet is hozzák magtikkal-

M a w M l f
iTBOr^liR

A törvényhatósági
válaszíójogosultak ügyeimébe

egyszeri budapesti atazásná' több a
megtakarítás, mint az a négv pen-

Igaz, hogy csak legalább négy utas együttes
utazása biztosítja a kedvezményes utazás lehetőségét- de éppen ezért vállalja a Délmagyarország jegyirodája az utazni szándékozók nyilvántartását és csoportokba tömörítését.
A féláru vasúti kedvezményen ki vili számtalan más előnye is van a Weekend Egyesületbe
való belépésnek. Az arcképes igazolvány birtokában 20—30 százalékos kedvezményre tarthat
igényt mindenki

fonalak óriási £ < ¿ 1 1
választékban

teilen!

— Kéthly Anna beszámolója. A szociáldemokrata pártszervezet vasárnap délelőtt 10 órakor a Széchényi Mozi kerthelyiségében (Horváth Mihály-ucca), kedvezőtlen iaő esetén pedig a Korzó Moziban képviselői beszámológvülést tart, melyen Kéthly Anna, Szeged szociáldemokrata országgyűlési képviselője, Peyer
Károly és Kertész Miklós szociáldemokrata országgyűlési képviselők az aktuális politikai és
gazdiasági problémákkal foglalkoznak.

K ö t ö t t á r u
a legnagyobb választékban

1934 szeptemRer 23:

a legolcsóbban a

feiHTctégiflDiás DOHOS MIKSA ccqnéi.

k é z i m u n k a O z l e l é b e n . Áthelyezve Tisza
L.krt 57.sz.álá,(Koirona-u* sarok.)Tel. 25-21

KIS MESEK
ÖRÖKBE

FOGADOTT

E G Y

SZEGÉNY

egy dúsgazdag belga herceg. „ A J
ember tragédiájának" eszkimója megszólal:
„Ha Isten vagy, tegyed, könyörgöm, hogy kevesebb legyen a pesti szegény fiu, — s több
a belga herceg..."
PESTI

FIÚT

HARMINC KILOMÉTER magasságba repült a stuttgarti sztratoszféla-gumiléggömb.
Megnézte, hogy mi az újság ott fent — azután
lenézett és attól, amit a földön látott, bubánatában megpukkadt és lezuhant...
AZ EGÉSZSÉGES ARANYHAL 50 évnél tovább is elélhet. Az egészséges ember is, ha
ugy élhet, mint hal a vizben...
AZ ORSZÁGOS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÓ
házakat vesz. Nem akar épiteni. Sem felépíteni — sem leépíteni.
HIVATALOS JELENTÉS szerint Kőszeg
vadregényes vizeibe pisztrángokat telepítenek. A kormány a tervbevett telepítési politika végrehajtását — a pisztrángokkal kezdi meg.

i '
— Zászlójuk lesz a cigányoknak. A Cigány— A Dolgozó Nők Csoportja rendezésében Adám
zenészek Országos Egyesületének
szegedi főcsoZsigmond tanár Miskolc „A közösségérzés lélekportja most tartott vezetőségi, ülésén elhatározta,
tani és valláserkölcsi megvilágításban" és dr.
hogy egyesületi zászlót készittel. A zászló magán
Frenkel Jenő „Eszmei és irodalmi közkincs" cíviseli majd az ősi jellegzetességeket. A zenészek
men október 7-én 5 órakor a zsidó hitközség székcéljuk elérésére a közeljövőben több nagy ünházában (Margit-ucca 20) előadásokat tartanak.
nepséget rendeznek.
Vendégeket szívesen lát az elnökség, mely egyúttal közli, hogy okt. 1-én megindulnak az ingyenes
magyar helyesírási és német nyelvi, valamint a
mérsékelt diju francia- és angol tanfolyamok. Jelentkezés minden este 7—8 óra között a klubban
(Kelemen-ucca 11., I.), ahol vidám élet; rádió, zon- Készüljetek védszenieíek
gora, ping-pong, hetenkint ismétlődő irodalmi és
ünnepére október 1-én ! ! !
lélektani megbeszélések állanak a tagok rendelke.
zésére.
317
— Friede Birkner; Két világ szerelme (Két kötetben.) Courtlis Mahler leánya ismét nagyszerű
regénnyel jelentkezik hiveinél. Charly, a mindig
GyümöcsfermeHk küldöttsége
vidám, aranyszívű tiu, a szegény Heinrich, Greta főispánnál és polgármesternél
chen. a bájos fiatal leány és Liliput, a kis vadóc
egykettőre megnyerik az olvasó szivét. Friede
MU5KÜTM kéziamm^aboHhaii, Kárász u. 3.
Szombaton délután a Szeged vidéki Gyümölcs- Birkner a vidám szerelmi regény legkiválóbb
termelők Egyesülete népes küldöttséggel je'ent képviselője. A regény a M i l l i ó k K ö n y v e leg— Tagnvató közgyűlés a chevránál. A szegedi
meg a városházán. A küldöttség először dr. Pálfy újabb száma.
chevra kaddisa' f. hő 20-én, szombat este 8 órakor
80 éves multam, mert Igmándi-t ittam,
József polgármester elé járult, kinek az egyesület
a hitközség nagytermében rendes közgyűlést tart,
minden héten egyszer, fél pohárral reggel.
ügyvezető elnöke, dr. Koguiowitz Károly proamelyuek napirendjén uj tagok fölvétele és ünnefesszor
tolmácsolta
a
termelők
kívánságait.
pélyes felavatása szerepel. E közgyűlésre az egyAz egyesület mindenekelőtt kéri a hatáskör
leti tagok ezúton is meghivatnak. Felvételek iránti jelentkezéseket a közgyűlés napjáig a chevra
pontos kőrvonalozását, a földmivelésügyi minisztitkári hivatala elfogad.
ter által kijelölt munkaterületen a hatóság hathatós támogatását. Kérik három mintagyümölcsos
számára megfelelő helvon bérföldek átengedését,
hogy ott az okszerű gyümölcstermesztésre pélaz
dát mutathassanak és a f a j te* % éghajlatunkafcvizc'icréitiek, olajok, midcrck
hoz szokott oltványneyeléshez törzsfákat növelSzeplő elhni fényvédő C7erek.
hessenek.
Qr.ReüerOszkárné
ímezeie
A küldöttség a gyümölcsfák védslír - e, elsősorban a pajzstetii leküzdésére indítandó mozgaSzegjed, Dugonics-tér 11.. 1. em. Te4 84.000 sopsíiggi" |li2.000 nyeremény^
lomhoz kívánja a város támogatását biztosítani.
lefon 26—02. Arcápolás. Szénsérhi
bák, szemölcsök, szőrszálak végleAz egyesület szeretné a gazdáknak nagy köh éget
Mindenki tehetségéhez képest vehet
ges eltávolítása. Fénykezelés.
jelentő védekezést megkönnyíteni azzal,
hogy
részt a sorsjátékban, mert a legkisebb
Tanitványik kikéoz^se. Olcsó bérlet«-e,-.d*--7er
munkaerőt, szakmunkásokat, permetezőgépekel
sorsjegyréss'/el is megnyerheti az
bocsát rendelkezésre.
riLltRES GDWllJAVIiróOZCra NYÍLT
A polgármester válaszában biztosította a mega Rákóczi téren és Kossuth Lajos sugárut sarkán.
jelenteket, hogy a gyümölcs közgazdasági jelenTulajdonos: Gulyás tesvérek. Durdefekt, uj futófetőségét ismeri, az egyesület eddig elért eredmélületek, drótbehuzás, peremjavitást és minden más
nyeit méltányolja, ezért a; előadott kéréseket a
gumijnvttást olcsón, felelősség mellett.
224
pengős főnyercméiivt.
lehetőség szerint teljesiti. A küldöttség nagy meg-

Fodrászok!

Eredeti manus szönyegionaiak es minták

M h a i ciiromas

Fele nyer

ftUMr

mimm\

luo'jryoui *$ÍBÖ||8lf R6K!

590.000

Oszi
csakyf

*érfi é s neá ruháit

ROYA L

tisztitassa és festess,
mert legszebben és legolcsóbban

nereu u. 6/b.

-nál

készülnek

nereu u. Ö/d.

nyugvással vette tudomásul az adott választ és
azután Bárányi Tibor főispán e!é járult, akit,
mint az egyeiü'.et elnökét üdvözölt s az egyesület
jövő munkásságáról tájékoztatott. A főispán válaszában biztosította a küldöttséget jóindulatáról
és megígérte, hogy konkrét esetekben személyesen eljár a szegedi gyümölcstermesztés fejlesztése érdekében.

'(rcuoicati sTüeöwl réíííllinmPt
I. húzás októöer 20-án kezdődik.

föárusitó, Szeged,
'•«BS

Széciienvt

tér 3.
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Megielenik végre
A tökéletes magyar Baedecker
Az Országos Magyar Weekend Egyesület az
Idegenforgalom és ezzel kapcsolatosan a hazai
nyaralás és hétvégi üdülés fellendítése érdekében részletes magyar utazási kézikönyv kiadásán dolgozik. Az u j raü az egész országra kitér,
jedán, a közigazgatási hatóságok közreműködésével létrejött tökéletes, a valóságnak megfelelj adatokat tartalmazó könyv lesz. Tartalmazni fogja az összes városok, a nyaralásra alkalmas községek, gyógy,, üdülő-, nyaraló- és
kirándulóhelyek és intézmények ismertetését.
Szerkesztésénél a z egyesület na^y súlyt helyez
arra, hogy minden adat a helyi viszonyoknak
és a valóságnak megfelelő legyen és hogy ezek.
nek képes illusztrálása kerüljöp beiktatásra. A
könyvet magyar nyelven való megjelenése után
idegen nyelvekre is le fogják forditani. Nem feledkezik meg a könyv szerkesztőbizottsága arról sem, hogy az utazással kapcsolatosan bevásárlások Is törtépnek s épp ezért a könyvben
külön bevásárlási forrásokat, ipari és kereskedelmi etmjegyzéket is beiktat s ezáltal módot
nyújt arra, hogy ha valaki valahova elutazik
és bevásárolni óhajt, tájékoztatást nyújtson e
könyv ebben a tekintetben is.

fccm/n^en,

-őtfia,

o k n a H H *

A teljes magyar Baedecker szegedi képviseletét a Délmagyarország kiadóhivatala szerezte
meg, ahol a könyvet illető minden kérdésben
készséggel adunk felvilágosítást

Férfi és nffi kalapujdonságok
kaphatók K n i t t e l K o n r á d
Kárászucca
vállalok

3 sz. —

Alakításokat
326

— Egy szegedi festőművész kérelme a városiéi. Brüsszelből keltezett levelet kapott a város
a legutóbbi postával. Egy Belgiumban élő mayar festőművész: B é k e t f y György irta. Béieffy jó néhány évvel ezelőtt Szegedről ment
t külföldre, volt Franciaországban, Svájcban,
legutóbb pedig Belgiumba került .A szegedi festőművész meglehetős nehéz viszonyok között él
Brüsszelben és azt kéri most szülővárosátél,
hogy biztosítsanak számára valamelyik városi
bérházban lakást, műteremmel együtt a lakbért képekkel egyenlítené ki. Azt is keri, hogy
alkalmazza őt a város esetleg az Idegenforgalmi Hivatalban, ahoj véleménye szerint megfelelne, mert több nyelven beszél. Békeffv Györgv
kérelme a népjóléti ügvosztályhoz került, amelv
a Brüsszelbe szakadt festőművész — szegedi
hozzátartozóit próbálja felkutatni.

Í

Pr. EOAN ERNÖNÉ oki mozgásmüvészeti tanárnő Hosszabb bépsi és pesti tanulmányai után a tanítást uj irányelvek szerint ismét elkezdi. Ritmikus tánp és testgyaknrlatok, továbbá legmodernebb ortopéd gyógytorna ée gyógymassaízs (izomgyengeségek, testeiferdülések, lúdtalp stb. korrekciós tornája) a kezelőorvos előírása szerint, Beiratkozás hétköznaponként d. u 4-r-5, Mikszáth
Kálmán ucca 4, II. Telefon: 24-41.
177
s Ha Bndapeste utazik, első ntja legyen a fényese átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe
(Budapest, VI1., Dohány-ucca 41) menni Itt már
r e g g e l g é f a k e r n y i t n a k és 1.46 pengőért nemcsak u s e g f ö r ö d h e t hanem jól
meg i « r e g g e l i z h e t

Ssedreil

károltoi

e l s ő r e n d ű munkái

saelid árai közismertek! — Raktárkészlet! I
S z e n t M i h á l y u . 1 , Fodor u. sarofc!

— Versenytárgyalás. A kSzrendészeti kórház jöévi élelmiszers?üksé£]etégek szállítására verS»nyt4fgy«lést hirdet, mely október 26-án 9 órakor lesz 4 gazdasági hivatalban. Szállítási feltételek ugyanott megtudhatók.
** Magyar Lányok. Altay Margit bájos ifjúsági
regénye lélekzetfojtva várt utolsó folytatását közli
a Magyar Lányoknak, Ttutsek Anna népszerű folyóiratának uj száma.

Iskolai kézimunkák rügéggel készülnek

.Muskátli-boltban, Kárász ucca 3. sz.

M A K Ó I

K I R E K

A csanádmegyei első virílisek. A küszöbön álló
törvényhatósági virilisválasztásokra elkészültek a
névjegyzékek. Az első csoportba sorolt virílisek
névsorát itt adjuk: Dr. Glaltfelder Gyula 40187, v.
Purgly Emil 24565, Hász Antal 23980, br. Urbán
Péter 19120, Vajda Zsigmond 17511, dr. Telbísz
Imre 16139,.Blaskovics Péter 13336, Nagel Henrik
11475, Ráth József 11090, Jakabffy István 10019,
L'j. Blaskovics Ernő 9810, dr. Návay Géza 9503, dr.
Weress Zoltán 9068, Jakabffy Gyula 7660, dr. Török
Ferenc 7465, Rónay Gyula 6108, Rónay Imre 5600,
Purgly János 5370, Steiner László 5252, Balku Gyula 5156, Montag László 1677, dr. Montagh István
4677, Maibasky Milán 4632, dr. Kovács Károly 4452,
Szilágyi Kálmán 4438. Montagh Akos 4324, dr. Dózsa Ferenc 4100, dr. Kovács Sebestyén László 4094,
Rpáb Ervin 3943, gróf Üchtritz Amadé Emil 3879.
dr. Bécsy Bertalan 37S8, Dobsa Péter 3605, Jakabffy Zoltán 3360. Wittmar.n (megyesi) György 3357,
Dus István 3326, Vertán Béla 3284, Vásárhelyi An.
drás 3282, Szabó Zalai Mihály 3186, Szöllősi Jen«
$183, Récsey Tibor 3169, Szentmiklósy Andor 3065,
Hadffy Imre 2920, Nagy Gy. István 2844, Wittmanrt
György 2693, Breuer Zoltán 2523, Zsiros Pál 2398
Návay László 2223, Vásárhelyi Sándor 2034. Madary Antal 2014, Kovács Károly 2006, Kertész Miksa 1970, dr. Galambos Emil 1927, Déry József 1917,
Czukor László 1915, Lakatos Lajps 1864. Jakabffy
Tódor 1816, Károlyi Mihály 1808, Bo]la Pál 1802,
Örhalmy Károly 1783, dr. Wolff József 1750, dr
Návay Andor 1713, Niedermayer József 1705.
Korcsmáros Imre 1704. Csorba 1647, Tóth Ferenc
1619, Montagh Pál 1554, Kölgyesi Ferenc 1549,
Krausz A Hermann 1540, Montag Tibor 1520, Nagy
Sándor 1520, Curry Richárd 1508, Löffler László
1502, Jakabffy Andor 1487, Durst József 1437, Igaz
Ferenc 1421. Farkas Ferenc 1416, Zsiros József
1415, dr. Diósszilágyi József
dr. Poledna Béla
1371, dr. Csepregi Imre 1370, dr Svastics Benő 1370,
dr. Istók Bamahás 1366, ifj. László László 1358.
dr. Kander Győző 1358 pengő.
Tetanuszmérgezés ogy kis karcolástól. Két héttel ezelőtt történt, hogy Kurai János 68 éves magyarcsanádi napszámosnak vályoghoz való anyag
taposása köbben egy rozsdás vasvilla megkarcolta a balsarkát. A szerencsétlen munkás nem tulajdonított az esetnek fontosságot, hanem nyugodtan
tovább dolgozott. Csak tegnap vétette fel magát a
makói kórházba, mert fájdalmai már elviselhetetlenekké váltak. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy tetanuszmérgezése van. Állapota reménytelen.
Megnnta az életét egv 84 éves asszony, özv. Jo6
Andrásné született Tóth Julianna 84 éves Szondyucca 4. szám alatti lakos tesmap délelőtt 11 óra körül szobájának falából kiálló nagy szögre felakasztotta magát egy vászonszalaggal. Mire észrevették,
már halott volt. Az öregasszony, aki gondviselés
alatt volt, valószínűleg életuntság miatt követte el
tettét

Anyakönyvi hírek. Házasságra Jelentkeztek}
Mészáros Sándor György Ramotai Máriával. Kovács István Kiss Juliannával, Erdei János Borka
Viktóriával. Házasságot kötött: Jung István Fe*
kete Ilonával. Elhaltak: Nacsa Erzsébet Anna Ágnes 2 hónapos (Tanya 632.), Olasz Mária 20 napo»
(Késmárki-ucca 6.), Mágori Sándor Imre 23 nápo»
(Luther-ucca 49.).
A nyugalmazott városi tisztviselők bucsubanbankett keretében ünnepelték és búcsúztatták a vá«
bankét keretében ünnepelték és búcsúztatták a városi tisztviselők nyugalombavonuló két kartársakat: Pályi Béla birtoknyilvántartót és Hajdú Mi«
hély adóügyi fogalmazót. A banketten megjelent
Nikelszky polgármester is.
Az elmúlt hét ingatlanforgalma Makón. Vári 7ő*
zsef és neje megvették a Belvárosi Takarékpénztár Wesselényi-uccai házát 650 pengőért, Angol
Magyar Bank Tőrök János és társai ingatlanait 42
ezer 200 pengőért, Makói Takarékpénztár Tokai
Ferenc ingatlanait 5550 pengőért, kk. Nagy Gy. Lw
dia Kiss Bálint és neje Luther-ucca 48. számú házát 850 pengőért. Balog Sándor Inát Anna és társai Liget-ucca 42. számú házuk felerészét 1500 pen.
gőért. Páll Károly Simon István Lendyai-ucca 21.
számú házát 463 pengőért. Nagy Pál Erdei Imréné Luther-ucoa 1. számú házát 1450 pengőért, ifj.
Széli Jánosné özv. Sípos Istvánná egy hold 1522 n.
öl rákosi földjét 1656 pengőért, Király József és neje Raffai Sándomé két hold rákosi ugarját 2 ezer
pengőért. Nagy József és Nagy Lajos megvették
Sándor Istyán Ardics és Újhelyi földrészét 700 pengőért Veress Pjter Szabó Györgyné 262 négyszögöl lesi földjét 550 pengőért, Inokai Imréné Kopasz
Lajos verebesi földjét 200 pengőért, Patkós István
és neje Inokai Imréné egy hold 624 négyszögöl rákosi járandóját 1550 pengőért, Szénási Imréné Szabó József két hcld 935 négyszögöl mikocsai járandórészét 440 pengőért, özv. Bódi Sándomé Gcra
József 374 négyszögöl ingói földjét 400 pengőért,
Samu Rozália megvette a Makói Takarékpénztár
430 négyszögöl jángori járandóját 210 pengőért.
Hosszú János és özv. Hosszú Istvánná megyették a
Rácz Józsefné 712 négyszögöl jángori földjét 455
pengőért,
Újból összehívták a kertészek 26-os bizottságát.
A makói hagymakertészek 26-os bizottsága az elmúlt vasárnap rendőrhatósági engedély hiányában
nem tarthatta meg tervbe vett ülését. Az egyesület
vezetősége ezért a mai vasárnapra uj ülésre hívta
a 26-os bizottságot s annak tárgysorozatára az értékesítési problémákon kivül az összes aktuális
hagymakérdéséket felvette.
MANSz-gyűlés lesz szeptember 26-án, szerdán délután 5 órakor a vármegyeháza kistermében. Ezen az ülés en, amelyet Fáy Istvánné elnök tiő
hivott egybe, az évi programot tárgyalják meg.
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Az ötvenéve» makói tűzoltójubileum. A makói
önkéntes Tűzoltó Egyesület működésének ötveníves fordulója alkalmából Mnkón megrendezett
kétnapos tüzoltóverseny és jubileumi ünnepség első napja, szombaton, a kedvezőtlen idő ellenére,
igen nagyszámú közönség jelenlétében folyt le,
'áthatólag Igen szép erkölcsi sikerrel. A versenyek
eredményét csak holnap hozzák nyilvánosságra. A
versenyen részlvesznek a makói hivatásos és önkéntes tűzoltókon kivül: a kiszomhori, kevermesi,
sámsoni, ujszentiváni, földeáki, királvhegyesi, óföldeáki, apátfalva!, ambrózfalval, mezőhegyesi, szőregi, pitvarosi, palotai, reformátuskovácsházai,
eleki, orosházai, lelei, tólkomlósi és gválai tüzollók, számszerinr 150-en. A verseny mai, második
napját a jubiláris ünnepségek töltik ki.
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— A Pajor-szanatórium (Budapest Vas-ucca 17.)
aj olcsó kórházi osztálya. A Vas-uceai dr.
Pajor-szanatórium a gazdasági helyzethez alkalmazkodva. kórházi osztályt nvltott szanatóriumi ellátással napi 8— pengő
ápolási
dijjaL A külőnszobák árait is lényegesen leszállította Különleges gvógyténvezői: Rádiumkezelések. bélfürdök (enterocleaner. Darmbad). szívbetegeknek kimélő és pihenő kúrák (electrocardiograph). szénsavas fürdők stb Nagyszabású vizt?yógy. Zander és ortopnd gyógytermek. asthmaszobák. sebészeti osztály elsőrangúan felszerelt
mütőlermeivel, plasztikai sebészet, emlőplasztika,
orrkorrekció, arcmegfiatalitás (ránceltünletés) stb.,
urologiai osztályán a legmodernebb berendezés és
készülékek
Szülőosztály 10 napi legiuéi'sékel'ebb átalányárban stb. — Tájékoztatást nycijt szívességből Szegeden: Temesváry Józsel &yőgyszerész. Makón: Szőllő<.sy Jenő gyógv=zervVz.
— Az tin Üjságom. Cserkészek a vándorúton
dr Tábori Pál érdekes regénye, befejeződött az Én
Újságomban. Kitűnő rovatok, önképzököri jelentés,
szerkesztői posta. stb. egészíti ki a friss, tartalmas
számot.

Tö&stte

É P Ü L E T F A
ASZTALOSÁRl
PADLÓDESZKA

TŰZIFA
SZEN
KOKSZ

HETI MŰSOR:
Vasárnap délután fél 4-kor: Tisztelt Ház! Délutáni bérlet, mérsékelt helyárak.
Vasárnap este: Ordöglovas. 50. jubileumi előadás. Vágó Mary és Csermáki Lajos bemutatkozása. Bérletszünet.
Hétfő este: Idegen város. Törők Sándor nagysikerű színjátéka, először. Premierbérlet.
Kedd délután: Helyet az ifjúságnak. Filléres
helyárak.
Kedd este: Idegen város. A. bérlet
Szerda: Szeressen kedves. Harmath—Komjátioperett. Az operett társulat bemutatkozása. Uj kiállítás. Premierbérlet.
Csütörtök délután: Bál a Savoyban. Filléres
helyárak. — Este: Szeressen kedve». Operettujdonság, másodlzor. A bérlet.
Péntek: Szeressen kedves. Operettujdonság, harmadszor.
Szombat délután: Mosoly országa, Lehár Ferenc
nagy operettje, filléres helyárakkal.
Szombat este: Szeressen kedves. Operettujdonság, negyedszer.
Vasárnap délután: ördöglovas. Kálmán Imre
nagy operettje. 51-edszer. Mérsékelt helyárak, délutáni bérlet.

Vasárnap este: Szeressen kedves. Operettujdonság, ötödször.
Hétfő: Móra-emlékilnnepéty. Rendezi a Móraemlékbizottság és a Dugonics-Társaság.
Kedd délután: Kék Duna. Filléres helyárak.
Kedd este: Szeressen kedves. Operettujdonság
hatodszor.

nanijadg László

Szombaton este ünnepi külsőségek kőzött nyitott kaput a szegedi szinház. Zsúfolt széksorok jelezték ezt az ünnepi hangulatot és azt a szives
készséget, amelyet a szegedi közönség az operaelőadások iránt mindenkor tanúsított. Az újjávarázsolt szinház kellemes meglepetésként hatott, gondosság és ízlés érzett az egész nézőtéren.
Milyen kár, hogy maga az előadás nem volt
minden tekintetben méltó az ünnepi külsőhöz. Az
előadás és a nézőtér között bizonyos differencia
mutatkozott a nézőtér javára. Lehetséges, hogy a
mult évi kiválóan sikerült operaelőadások emléke
kisértett akkor, amikor megállapítottuk, hogy a
szombati előadáson a direkció igyekvéséo kivül
zat barátságos.
alig volt dicséretreméltó. És elsősorban a vendégZürichi devizazArlaf, Páris 20.20675, Lonszereplő művészek ellen kell kifogást emelni. H a l .
don 15.1225, N e w y o r k 302.87. Brüsszel 71.9375, Mim o s János indiszponált volt és ez befolyásolta a
lánó 26.285. Madrid 41 90, Amszterdam 207.75. Bertöbbi énekest is. Sajnálatos, hogy ez a széphangu
lin 122 30. Bécs sllling 57.15, Prága 12.75, Varsó
énekes gyakran küzd az indiszpoziciőval. A gyö57.925, Belgrád 7.00, Athén 2.92 Bukarest 305.
nyörű hangú S z a b ó Lujza megfázva, kissé rekedA Magyar Nemzőt! Bank hivatnlos árfolyamai;
ten állott ki a színpadra és nem tudta tehetségét
Angol font 16.85-17.52. dán kor. 75.05-75.85. belga
kellőképen csillogtatni. A második felvonásbeli
frank 7910—7980 cseh korona 1402—1420. svéd
szerelmi duettet elnevették, ami annál rosszabb
korona 86.85—87.75, dollár 335.80- 339.80. kanadai
volt reájuk nézve, mert az indiszponáltság és a hüdollár 340 00—350 00, dinár 780—830. francia frank lés után ezt már sok lett volna elnézni nekik. Bo22 30-22.50, hollandi forint 231 45-233.45. lengyel rt ó Erzsi szépen énekelt, megérdemelt nagy sikere
zlotv 04.75-65.35, leu 3 42-3.46. leva
4 00-4.15,
volt. F a r k a s Sándor is megbízható volt rövid
líra 29 90—30.25. német márka 136 00—137.60. nor- szerepében.
vég korona 84.45—85.35. osztrák schilling 80.00—
A szegediek közül ketten debütáltak.
Pécs!
80 70 svájci frank 110.70—111.65.
Ili a színpadra lépésétől kezdve végig erős lámpabudapesti ferménvtAz«de hivatal** árfolvamjelázzal küzdött Kétségtelenül értékes hangja van,
lentése. Búza tiszai 77 kg-os 15.95—16 15. 78 kg-os de tudását a szombati szereplés ntán nemi lehet
16.10—16.30. 79 kp-os 16.25—16 45, 80 kg-os 16.35megítélni. C s e r m á k i Lajos kellemes meglepe16 55. felsőtiszai 77 kg-os 15.60-15 80. 78 kg-os téssel szolgált Meleg, kellemesen esengő lirai te15 75—15 95. 79 kg-os 15.90-1610, 80 kg-os 1600—
norja van. Ha megtanul vele bánni, sok sikere lesz
16 20. dunatiszai, fehérmegvei. nestvidéki, dnnántnli a komoly énekes szerepekben is. Ezúttal félénkem,
bácskai 77 kg-os 15.55-15 70 78 kg os 15 70 -15 85 önbizalom nélkül énekelt és igy nem volt az a sike79 kg-os 1615—1625. 80 kg-os 1625-1635 Pestvire. melyet bangiával megérdemelt volna. F ü l ö p
déki rozs 12.25—35. egyéb 12 45—12 60 sörárpa Sándor jó volt. A zenekar T ö r ő k Emil keze alatt
1 18 00-19.75. I I 16 7 5 - 1 7 75. TTT 15.50- 16.50 taIsmét szépet produkált és meg kell dicsérni a kőkarmányárpa I 1430—1460 I I 1390-1420. zab T
rust. A rendezés ls általában kielégítő volt, ha az
13 05-13 40. II. 12 85-1300,
tengeri tiszántúli egészen elenyésző zökkenőket leszámitjuk. A kö12.60—12.80.
zönség, az első szinházi est hangulatában feloldódva, sokat tapsolt.
Tsikáerói terménytőzsde zárlat. Buza alig tartott Szept. 104 Í104 egynvolcad). dec. 104—103 hétm
nyolcad), máj. 104.5—háromnyolcad (104 háromAz előadás megkezdése előtt a színpadon gyüle(tyolcnd—fél)'. Trngeri tartott. Szept. 78 egvnyol- keztek a társulat tagjai. Amikor felszaladt a fügíad (77.75). dec. 78 (78 egvnvolcad). máj. 79 három,
göny, a közönség meleg tapssal fogadta a bemutatnyolcad (79.5) Zab tartott. Szept. 54 ötnyolcad (54 kozó társulatot és élén S z i k l a i Jenő igazgatót,
syoload) máj. 52.5 (52 háromnvolcadV Rozs tartott, aki rövid beszéddel üdvözölte a közönséget. A tár.
Szept. 77 (76.75), dec. 79.25 (78.75), máj. 82 hárorasulat ezután elénekelte a Hiszekegyet, majd meg»yolcad (82 háromnyolcad).
kezdődött az előadás.
Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsde
irányzata ma ismét barátságos volt. Az üzlet kedvező hangulatban, de némi tartózkodással indult
meg, később azonban a piac szilárdsága a részvénypiacra is ösztönzőleg hatott és a forgalom
megélénkült. Az értékek legnagyobb része, de különösen a napok óta favorizált Gumi és Magyar cukor részvények ujabb árnyereséget értek el. Elvétve ma is voltak kisebb árlemorzsolódások. Az
irányzat zárlatkor ls barátságos, a forgalom általában csendes. Magyar Nemzeti Bank 130.5. Ganz
13.8. Szegedi kendeTfonó 13.8, Pamntipar 50. Irány-
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Szent István tér 12.
és Párisi körút 35.
(volt Somló telep)

HARMÓNIA HANGVERSENYEK
10 hangverseny bérlete kedvezményes fizetési
feltételekkel (12 havi részjet 1.20-tól) Harmónia
igazgatóságánál (Kárász-urca 14.), telefon 22-38 és
a Délmagyarország kiadóhivatalában.
Hegedű: Huberman, Manén,
Ének: Basilides, Svéd, Szánthó,
Zongora: Bartók, Fischer, Hoehn, Kentner,
Gordonka: Mazzacurati,

HUBERMAN hegedüest
első bérlet október 4-én a Belvárosi Moziban.
Jegy 2 pengőtől a mozinál és a Délmagyar jegyirodában. Kérjen prospektust!

Budapest
legnagyobb szinházi eseménye:

Alpár Gitta
vendégjátéka

Az egész világ ünnepli A l p á r Gitta éneKmüvészetét. Hosszú külföldi távollét után a
Fővárosi Operett Színháznak sikerült a művésznőt rövid vendégjátékra megnyerni. Leírhatatlan a közönség lelkesedése, amelyben Alpár Gittának már színpadra lépésekor része
van. Bécsi és londoni szereplése előtt utoljára
szeptember 30-án énekli a „Dubarry" címszerepét.
Alpár Gitta partnere S z e d ő Miklós a legnépszerűbb magyar tenorista. A z elismerten
európai hirü előadás legkiemelkedőbb részel:
G ó t h n é K e r t é s z Ella ellenállhatatlan humora, T a b ó d y Klári ördöngös táncai, K e r t é s z Dezső elegánciá ja, H a j m á s s y Miklós remek alakítása X V . Lajos király szerepében. A Fővárosi Operett Szinház gondoskodott
arról, hogy a közönség minden rétege számán
lehetővé tegye ennek az egész kivételes produkciónak a megtekintését és erre való tekintettel nem emelte fel a helyárakat

\ színházi iroda hiret
Ma, vasárnap délután a mult szezon legkedvesebb zenés vígjátéka a Tisztelt Ház! kerül szinre
a legjobb szereposztásban, mérsékelt helyárakkaL
délutáni bérletben.
Az ördöglovas mai, ötvenedik előadása, Vágő
Máry és Csermáki Lajos bemutatkozásával a diadalmas premier sikerét és forró hangulatát varázsolja a szinházha. A többi főszerepeket Sz. Patkós Irma, Könyves Tóth Erzsi, Pécsi Ili, Kőrösy,
Fülöp, Deréky, Cselle, Herczeg, Kréimer, Szabő és
Szilassy Játszák.
AB idegen város hétfői premierjét olyan nagy
érdeklődés előzi meg ami a prózáknál egészen szokatlan. A kitűnő színjáték pompás előadásban, parádés szereposztásban kerül szinre. Az Idegen város hétfőn premier, kedden A. bérletben megy.
Szerdán nagy operetitbemutatő lesa. Szeressen
kedves kerül szinre először a teljes uj operett tál*
sulat felléptével, szenzációs kiállításban.
.Tushny. -Tnshny. .Tnshny. Jnshny. Jnsbny. JnMiny.
Jnshny. Óktéber 8—4.
Kedden és csütörtökön délután filléres belyérokkal kerül szinre a Helyet az ifjúságnak és a Bál a
Savoyban.
Szeressen kedves a szewtn első nagy eseménye
Kisérje figyelemmel a színház heti műsorát!
Jegy valamennyi nesti színházba 2R szízal«"
kedvezménnyel a Délmaarvarorszác el «fizetői n^'
Vígszínház: Dodsworth Magvar Szinház: MuzKosok, Kamaraszínház: Az abbé. Fővárosi Opere!'
színház: Dubarrv, Belvárosi Szinház: Az orosz
Ián. Hajrá, Király Szinház: A szegény ördög, Városi Szinház: Helyet az ifiuságnak, Budai Színkör'
Dorozsmai szélmalom. Andrássy-ntl Színház: Békebeli boldorrság. Terézkömti Szlnnad: Cirkusz a
színházban. Bethlen-téri Szinház: Tied lesaek, Jőzsefvárosi Színház: A nóta vége. Erzsébetvárosi
Színház: Lámoaláz, Komédia: Nvelvbotlás oh...,
Ma<?yar Müszfnkör: Itt a szerelem Kedvezményes
Jegy váltására szolffálő utalvánvok a Délmagyarorszáü kiadóhivatalában kaphatók.
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Sport
Szeged FC-III. kerület
IVasárnap kerül eldöntésre Budapesten a Nagyszombat-uccai pályán a Szeged FC—III. kerülei
bajnoki mérkőzés, amely iránt nagy érdelődés
nyilvánul meg. Érdekesnek ígérkezik a mérkőzés,
mert azon egyenrangú ellenfelek fognak küzdeni
a
bajnoki pontokért.
Pillanatnyilag
azonban mégis a I I I . kerület van előnvösebb helyzetben, mert — csatársora komplett. Ezzel szemben a Szeged FC egy kísérleti csatársorral áll ki
a mérkőzésre és csak akkor nyerhet, ha ez a rsapatrész beválik. A többi formáció szereplése elé
bizalommal néz a szegedi sportközönség.
A Szeded FC játékosai
srombJton délután
Rebró Béla tréner vezetésével utaztak el Budapestre, hogy a vasárnapi mérkőzésre pihenten
álljanak ki. A csapatot közvetlenül a mérkőzés
ek5tt állítják össze valószínűleg a következőképen:
Pálinkás—Schmidt, Riesz—Gyurcsó, Somogyi,
Bertók—Varga, Grósz, Szojka, Bognár, Mester.
Tartalék: Havas.
A III. kerület már összeállította csapatát, amely
így áll ki a Szeged FC ellen:
An?yal—Beretvás, Tompái—Steiner, Sutz, Radnai—Fenyvesi, Víg IV., Sárvári, Kármán, Győry.
A mérkőzés levezetésére Stern Tibort delegálta
a Bíró Testület. A meccsen egyébként szövetségi
elenőr is lesz: Federith Hermáim, akit a Szeged
FC vezetősége kért kiküldeni.

Országúti kerékpárverseny
A kerékpáros szövetség déli kerülete vasárnap
/widezi meg a kerületi bajnoki versenyt 100
kilométeres távon a budapesti országúton., A versenyen a kerület legjobb kerékpárosai küzdenek
az elsőségért. A verseny mezőnye délelőtt fél 8
órakor startol a budapesti országúton lévő eoyvgyár előtt. A cél is itt lesz, ahová a versenyzők
beful
futását délelőtt 11 órára várják.

flz első balnoki amatifrfordulé
a „béke" után
A »béke« utáni első amatőrforduló kerül lebonyolításra vasárnap, amikoris a Vasutas kivételével valamennyi elsőoeztályu szegedi csapat
bajnoki mérkőzési játszik. A helyes pályapolitika
miatt Szegeden a SzAK-pályán két mérkőzést
rendeznek meg. Itt játszák le délután 4 órakor
Pataki bíráskodása mellett a
SzAK~KTB
Al —its-.-.
mérkőzést, amelynek a szegedi csapat a favoritja.
Jó sportot igér az előmérkőzésként délután 2 érakor megrendezendő

KEAC-MTK

A IITVE—Sz. Máv. iiiérkőzés Hódmezővásárhelyen, a KAC—KTK meccset Kecskeméten rendezik meg.
Másodosztályú bamclci mérkőzési Kiskundorozsma: K P H E — M I K I I . Kistelek: KíTE—BTK.
Szövetségi dijmérkőzés: Postás—MTE II. (SzTKpálya, délelőtt fél I I ) , UTC i l . - K E A C I I .
(UTC-pálya, délután 2). Barátságos mérkőzés:
Zrinyi-KAC—Egyetemi műszaki csapat (KEACpálya, délután fél 4).

II birkozÉcsapatbajnokság
pre^ramja
A birkózószövetség déli kerületének intézőbizottsága legutóbbi ülésén kisorsolta a déli birkózó csapatbajnokság őszi programját. A b a j noki küzdelmekre nyolc csapat nevezett be, ezért két csoportban: északiban és déliben bonyolít iák le a mérkőzéseket. A csoportgyőztesek egymás között döntik el az első és második hely
kérdését. A sorsolás szerint a következő párosításban mérkőznek a csapatok:
Déli csoport:
I. forduló: október 14. Toldi—IIMTE, Vasutas—
OMTK. 21.: OMTK—Toldi, HMTE-Vasutas. 28.:
Toldi—Vasutes, OMTK—HMTE. II. forduló. November 18.: HMTE—Toldi, OMTK—Vasutas. 25:
Toldi—OMTK, Vasutas—HMTE. December 2.: ¡Vasutas—Toldi, HMTE—OMTK.
Északi csoporti
I. forduló: Október 14.: KTE—Cegléd, SzMTK-»
KAC, 21: Cegléd—SzMTK, KAC-KTE, 28.: Cegléd-KAC, KTE—SzMTK. II. forduló: November
18.: Cegléd—KTE, KAC—SzMTK, 25.: SzMTK—Cegléd, KTE—KAC. December 2.: KAC-Cegléd,
SzMTK—KTE. (Pályaválasztók az elöláUŐk).
A csoportgyőztesek találkozója a déli kerületi
bajnokságért 1935. január 13-án lesz.

Országos vándordljas atlétikai
verseny

Felavatták az UTC klubházát. Ünnepélyes keretek között avatták íel szombaton este az UTC klubházát. Az avató ünnepségen a klub tagjain kivül a
tagegyesületek képviselői is teljes számban megjelentek. Az ünnepséget bankett követte, amelyen
több pohárköszöntő hangzott el. Az UTC az elsfí
szegedi egyesület, amelynek klubháza van.
Az elsó liga vasárnapi fordulója. Budapest.
Hungária—Ferencváros, Újpest—Bocskai, Kispest—Budai 11. Miskolc: Attila—Phőbus. Kaposvár: Somogy—Soroksár.
Vasutas—Törekvés vasutasbajnoki ökölvívó
mérkőzés lesz vasárnap Budapesten. A Vasutas atléták a Vasutas Liga versenyén vesznek
részt.
A SzAK-törzs kebelén belül az egyesület öreg
atlétái is csoportba tömörülnek V á r a d y Imre és
V a s t Pál kezdeményezésére. Az atlétatörzs tegnap tartotta első összejövetelét szép érdeklődés mellett.
Tombácz Imre, a Szeged FC Szentesen tartózko.
dó futballistája a jövő hét elején visszatér Szegedre és azonnal tréningbe áll.
A Koós-Hnbert-vándordijért folyó eéllővőversenyen, amelyet vasárnap rendeznék meg Sándorfalván, a szegediek közül a védő Vasutas, az SzTK
és a MOVE csapata vesz részt.

A D Á S - V E T EL

Izzadás ellen

egy biztos szer van a

„PERPEDES"
évek óta bevált szer,
hónalj, kéz és lábizzadás ellen kapható a készítőnél,GERGELY gy6gy
szerésznél, Kossuth L.
s.-ut és naarykörut sarok

Teljesen egyforma
árban árusítjuk a dupfalcos cserepet és az
Nagy érdeklődés előzi meg a vasárnap Szedre- la
egy falcos szalag horden megrendezendő országos vándordíja» atlétikai nyolt cserepet Mindenversenyt. A versenyen, amely az SzTK szép ki- fájta tégla és cserép leg
vitelű vándordijáért folyik, országos hírű atlé- jobb minőségben legolárban kapható
ták is indulnak. Itt lesz többek között Remecz, csóbb
Kertész téglagyárban,
Szekrényessy, Simon, Minach Budapestről, Aradi Alsóváros, Cserepes sor
Hadházy és Kösztner Debreoenből. Ezeken kívül
azonban más fővárosi és vidéki egyesület versenyzői is résztvesznek a küzdelmekben. A ver- központban divatáruház
senyre természetesen a szegediek is teljes szám- azonnal bérbeadó. Aruraktár tetszés szerint
ban kiállnak. Az országos jelentőségű verseny
átvehető. Rentábilis évi
délután 3 órakor kezdődik qz SzTK-pályán.
üzlet. Bővebbet KNAZOVITZKY divatáruház, Székesfehérvár.

Balatonalmádi

II DLRSz elnöksége
és az MLSz szabályai

Jelentette a Délmagyarország, hogy a DLASz
elnöksége betöltötte a szegediek lemondása miatt
megüresedett alszövetségi tisztségeket. A tisztségeket az elnökség természetesen a vidékieknek adta,
anélkül azonban, hogy az erre vonatkozó szabályokat szemelőtt tartotta volna. Nagyobbrészt nem
MTE-HMTE
lehet kifogást emelni a tisztségek betöltése ellen,
de az egyesbirák kinevezése körül súlyos szabálymeccs, amelynek levezetésére a Bíró Tesfíftef Retalanságot követett el. Ném a kinevezettek szeményffyt delegálta. Az elsőosztályu mérkőzés előtt mélyét kifogásolják, hanem az ellen tiltakoznak,
«— amely délután 4 órakor kezdődik — 2 óra- hogy a szegedi alosztály két fegyelmi egyesbirókor a Vasutas—MTE ifjúsági bajnoki meccset jának székhelye vidéken legyen, A szabályok érjátszák le.
telmében az egyesbirák az alszovetség székheMakó vasárnapi sportprogramján szintén érde- lyén, tehát Szegeden kell, bogy tárgyaljanak,
Szegeden kell meghozniok határozataikat. Súlyokesnek ígérkező mérkőzés szerepel. Itt játezák
san vétett a szabályok ellen az. elnökség akkor is,
le az
amikor az egyik egyesbiró mellé klubtársait naSzTK—MAK
vezte ki előadónak, illetve • jegyzőnek. Pedig az
MLSz szabálykönyvének 63. paragrafusa kimondbajnoki meccset, amely a MAK-paíyfth délután
4 órakor Kohautek bíráskodása mellett kerül le- ja: egy tagegyesületből csak eav tag lehet egy
bizottsáaban.
bonyolításra.
találkozó is. Ezt a mérkőzést a mírís jóformában levő egyetemi csapat biztosan nyeri meg.
Ezen a meccsen Vezér Ernő bíráskodik.
Teljesen nyílt küzdelmet igér a tóyeFsegiytéri
pályán megrendezendő

Remélni lehet, hogy az elnökség sürgősen kikorrigálja a kinevezések körül elkövetett tévedéseit és elrendeli, hogy a makói és a szentesi
egyesbiró Szegeden tartsa tárgyalásait, a ¿>HTVEbizottság« két tagját pedig más-más egyesületbelivel kicseréli.
A DLASz-közgyülés ellen beadott szegedi fellebbezést illetően a szegediek sürgős döntést harcolnak ki a központnál. Emiatt utazik fel hétfőn
Budapestre dr. Gottschal Sándor, aki a DLASzüggyel kapcsolatos más dolgokat is elintéz.

Egy darab üvegfalat —
iroda nagyításhoz vennék. Kertész bank, Fekefesas ucca 16.

Haláleset m att

minden
elfogadható
áron eladó: háló, ebédlő és ur'szoha berendezés, ékszerek, szőnyegek, függönyök, teritők,
ágynemüek, fehérneműek, evőeszközök műtárgyak, potcci'- tárgyak.
Megtekinthető hétköznapokon d. u. 4—1> óra között Párisi kórui 16
Használt iskolák nyve!t
féláron kaphatók. Iskolákból kiesett tankönyveket is vásárlók. Pengős regényt, színes rcgéuytárt, iskolai zenemüveket,
szótárakat,
egyes kötet könyveke1
ás könyvtárakat veszek
Hungária Antiquarium,
Batthyányi ucca 2. 143

Betegkocsi

teljesen uj, gummikerékkel és szobaürszék
(W. C.) jutányosán eladó. Megtekinthető hétköznapokon d. u. 4—6
óra közöt Párisi körut
16. szám.

Uf Ü z l e t !

Szigorúan kóser libahúst, zsírt MNQAR.nói
vegyen (Kgyó ucca 7.)
Naponta friss kóser sza
lámi, felvágottak konzervek.
299
Teljesen jókarban lévfl
ebédlőbutor eladó. Fe*
keteházban. Somogyi a.
20, üzlethelyiség kiadó.
Érdeklődni Kálvária un
ca 3.
Berkei mérleg eladó. —
Bécsi körut 27. számú
üzletben.
Két zománcozott keveset használt kalór kály.
ha eladó. Klein Márton
Mérey u. 9.
ELADÓ HA Z !
Csongrádi
sugáruton
nagy, emeletes üzleti sa
rok bérház, 2 üzlettel. 9
lakással, 12% tiszta bérhozammal, elutazás miatt, tehermentesen örök
áronáron
négyezerötszáz P-ért eladó feie.
részben. Ügynökök magasan díjazok. Az egész
ház is megvehető. Egvez
kedni lehet: Ilona ucca
2« szám a.
289
RÉGI

vennék.

Telefon 10-6S.

Kis alakra
karpaezoH I I L £ |
mános
iMVsSiB
veszek. .Határőr* j e g é re a kiadóba.
332

!smt\ kapható
libaaprólék

183

k-rja 70 fillér, Blaunénál
Kelemen u. L
329
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Férfi divatkalapok, nyakkendő különlegességek,esőernyökFon'^
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REGENYE

KÉSŐ NYÁR
W

Ma
BfKE

MARGIT

lyosó vezet balra a háló üvegajtajáig. Ott
megáll, benéz.
Ketten feküsznek a díványon: Juci egyszál
kombinében, arccal a falnak és a hátára tapadva egy meztelen fia. A fiu a nyakszirtjét
csókolja és végig a gerincét, ameddig a kombiné engedi.

48 neki és hazudni f o g , valahányszor nem tudKósa ott áll az üvegajtóban és nézi őket:
ja mit mondjon. Már csak azért is el kell Keze megmozdul — önkéntelenül meghúzza
— Fotografálni se ér rá?
mennie Pestről.
— Ó, arra mindig ráér. Most odaát voltunk
a levegőben a testprofil csodálatos vonalát:
2.
egyszer Konstantinápolyban. Mondtam neki
Juci előrenyújtott karjára hajtja a fejét, arcáa hajón, hogyha belepottyannék a tengerbe
Kósa reggel érkezik. N e m este, ahogy írta: ból csak e g y darabka látszik, de az mosolyog.
biztosan előbb lekapna, csak aztán húzna ki; Már csengetni akar, de valami megcsörren a
Szénsavas fürdő. Igen. Eddig közönséges
— Remélem m é g jóikor.
zsebében. E g y kulcsot talált Juci ottfelejtett langyos fürdő volt neki a szerelem,' most
— Légy nyugodt fiam, Béla mindig min- holmija közt. Hátha éppen a régi lakásuk kul- szénsavas. Ennyi különbséget mégis tesz,
dent jókor csinál.
csa.
a. Csakue
Csakugyan. Vilma ugy sincs már itthon: hogy a fiu*tizenöt évvel fiatalabb és az ő fajtája. Játékpajtás.
A hangja félig tréfás^ félig bosszús és V i l - Legfölebb Jucit találja á
ágyban.
j
ma érzi, hogy a bossztuság mélyebbről Jön.
De a mozdulat tökéletes. Ezek a feloldott
Nesztelenül belép. A z előszobából kis f o Sőt talán több, mint bossznság.
formák — ahogy a karját, lábát elejti, semCsenget a telefon. Juci felugrik.
mise feszül rajta. Pihen és türi, hogy a gePárisi gyakorlattal biró speciális fflzőkészitőnö
— Maradj, most biztos, hogy nem neked
rincét csókolják.
szól.
Kifogtam a legszebb frázist — gondolja és
— Miért? Hátha
esetleg nagyobb lakással bíró társaságbeli hölgy- most már tudja, hogy nem érez semmit. Ezt
És csakugyan Vilma csodálkozva Kall}», gyei társulna. Megkereséseket JULES ER08 Bu- leszögezi magában és csendesen visszavonul.
hogy felel valakinek: Beszél.
dapest, I V , Bástya ncca IS. etmre kérek.
78 Szerencsésen kijut a lakásból.
— Ki volt az?
f
Esik a hó. D e lucsokká vélik mire leér.
— Pista.
N e m szabad a földre nézni, csak előre, vagy
— Pista? Honnan tudja, h o g y itt vagy?
fölfelé. Eh, cuppog, nem szép, jobb lesz
— írtam neki. Rájöttem, hogy komiszul
jogi szemináriuma előkészít alapvizs- taxin.
bántam vele és e g y egész kicsi honvágyat
gákra, az összes szigorlatokra és az
— "... Szóval csak t é m a : : : ? — kérdi egy
éreztem utána. — M i g a mondulákat szedeegységes ügyvédi és birói vizsgára.
meleg, kicsit fáradt női hang.
geti le sorban az apró süteményekről, kedve(Folyt, köv.)
sen hozzáteszi: N e botránkcez Macikám. T e
is itt akarsz hagyni pár nap múlva, azt mondod, az uram meg csak e g y hét múlva jön,
nem kívánhatjátok, hogy itt csücsüljek magamban.
— Sajnos . . . nem tudtam megváltoztatni
most már. A z öreg jobban szereti, ha két
részletben megyek. N e m tud nélkülözni négy
Nyugati pályaudvar mellett) — Telefon (Interurbán) SOS—18., 394—31 — Sürgönyeim: HOTELIST.
hétig. És más okom is van rá, hogy most

tfzükészitést fanit,

Dr.

Gy6rbir6

ügyvéd

Vásárhelyi susáru!39. 8. em.

Szegedlek találkozó heiye az

István Király szálloda S S ,

menjek Bécsbe:
— Éspedig?
— Tudod, régen tervezem, hogy valami uj
foglalkozás után nézek, ami jobban megfelelne nekem.
— Ott akarod hagyni az irodát?
— Piri unokatestvérének van e g y modern
óvodája Bécsben és munkatársat keres. Ha
most két hétig bejárnék hozzá próbaképpen...
— Gyerekekkel akarsz bajlódni? Elment a
iódolgod?
— Tudod, hogy mindig szerettem a g y e rekeket. Mégis csak komolyabb foglalkozás,
mint üzleti leveleket kopogni harminc évig.
— Na hallod, én inkább leharapnám a f e jemet. M é g azt se nagyon értem, hogy lehet
valakinek a saját gyerekéhez türelme. De idegen kölyökkel bajlódni, esetleg havi százpengőért : : :
— Tudtam, hogy neked furcsa lesz, mint
ahogy nekem te furcsa vagy sokszor.
— Ugyan, én már csak igazán egyszerű
lény vagyok.
— N e m mondhatnám: Sehogyse tuÜom
megérteni például, hogy vágyódhatsz Pista
uián . . . olyan ember m e l l e t t : : . mint az urad.
— Ugyan Macikám, tudod, hogy
nálam
egyik se komoly. Se a fölrt, se a másik.
— Ezt mégugyse értem. De rég beletörődtem, hogy nem értjük egymást.
Juci felugrik. Odadörgöli hozzá az arcát,
viccesen csucsoritott szájjal megcsókolja.
— T e vagy az egyetlen élőlény, akit gusztussal tudok csókolni. Már csak azért se szabad m e g ö r e g e d n e d . : :
Vilma arra gondolt, hogy voltaképpen tragikus amit mond, ha igaz. ő tragikusan venné biztosan és Juci nevet rajta. Nem. Érzésekről nem szabad beszélgetniük.
Titokban szégyelli magát. Hazudott: Hiszen csak most egyezett meg az öreggel, miután Juci levelét megkapta. De hogy mondhatná meg neki, mivel indokolja, hogy éppen
tnoit nkar elutazni? Hogy mondjon meg valami! az « a b « r . amit maga se tud, Hazudott <

Sxobdlnlc
órát
mérséTkelítUc.
B lepra hivatkozók 90% engedményt kapnak.
K ö z p o n t i (Ütés, f o l y ó h i d e g - m e l e g vlz, lift, t e l e f o n o s s z o b A k .
Teljes komfort.
s
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Hol vásároljunk ! nol dolgoztassunk

A Deimailuarország Kis címtára szegedi Kereskedőkről és (porosokról
ANTIQUARIUM:
íungárla könyveket vesz, akad és oseréi

MOSODA:
dattyu-mosóda, Takaréktára. 1

AUTÓ ÉS FELSZERELÉSI CIKKEK:
Hóna Alföldi GépkerasL, VálL, Fuketesas-u 22.

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

FESTŐ ÉS MÁZOLÓ:
Szabó István, Kák a tér i

ŐRA ÉS ÉKSZER:
Tóth Józsei, Kölcsey-«. I.

FÉRFIRUHA:
Blau lgnácz, Keiemen-n. 1

RÁDIÓ ÉS GRAMOFON:
pciitsch Albert, Kárász-ucca I.
Keleimen Márton, Kelemen-». 11

ILLATSZERTAR:
Gáspár Illatszertár, Széchenyi-tér t.
IRODABERENDEZÉS:
Wírth és Rengey, Széchenyinél ft,
KALYHARAKTAR:
Léderer János, Somogyi-ucca 1&
KÉPKERETEZÉS:
treimann Mik^a, Kárász-u. 19.
KÉZIMUNKA:
Fischer „Kézimunkaház", Kölcsey a 10
Fáy Margit, Kigyó u. S.
KÖTÖTT- és SZÖVÖTTARU:
és Hegyi, Pü»pok jciíu
Lusztig Imre, Széchenyi-tér &

SELYEMARUK:
ttoltzer S. és Fiai, a főposiávaJ szemben
SZŐNYEG:
Dumán Mihály és Fia, KárászrU. 12.
SZOCS:
Rosmann Dávid. Kárász-u. 1
TEXTILÁRU:
Kurucsev Sándor, Széchenyi tér 14
ÜVEG ÉS PORCELLAN:
Schtlfin^jr Kálmán, Csekoalc

u. I.

V I L L A MOSSA G:
űeutsch Albert, Kárász-u. 7.
Rosner Józ^et. Tisza Lajos-kőrut 39.
VIZVEZETÉKSZERELÖ:
Fekete Nándor, lio.-ulb Lajos-sugárut 18.

Szegeden szerezzek b e minden szükséglet linkel!
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(Dr. Garzó Miklós.) 18.50: Közvetítés a Rajnacukrászdából. Kalmár Rezső és Balázs László
9.15: Hirek. 10: Egyházi ének és szentbeszéd
szalonkvintettjének műsora. 19.30: » A magyar
a belvárosi plébánia templomból. Szentbeszédet
művészet szelleme és szerepe.« Dr. Gerevicb Timond Kovács Sándor püspöki tanácsos. 11.30:
bor egyetem itanár előadása. 20.05: Részletek
Unitárius istentisztelet a Koháry-uccai templomKelemen Viktor—Bort Reisfeld—Bolf Marból:
ból. Prédikál dr. Józan Miklós püspöki vikárius.
»Tied leszek« cimü zenés vígjátékából, Kosáry
12.30: Pontos időjelzéss, időjárás- és vízállásjeEmmi és Erczkővy László énekszáméival, a szerlentés. 12.40: A m. kir. Operaház tagjaiból alazők zon gorakiséretével. 20.40: Somogyi Erzsi és
kult zenekar. Vezényel Fridi Frigyes. 14: Szedő
Kürthy József előadói estje. 21.30: Hírek, időMiklós magyar nótákat énekel, kisér Magyary
jáxásjelentés. 21.50: Melles-vonóssnégyes. 23:
Imre és cigányzenekara. 15: A m. kir. FöldmiveKözvetítés a Metropol-szállóból. Csorba Gyula
lésügyi Minisztérium rádióelőadássoroza'a. 15.45:
ós cigányzekara muzsikál.
»Somogyi bokréta.« Néprajzi közvetítés Kaposvárról. Vezeti Paulini Béla. Beszélő Dallos Sándor. 16.35: » Á Ruténföld.« Dr. Pafaky Mária
előadása. 17: A Ferencváros—Hungária bajnoki Üzlet Kürosyi u. 3. Üzem: Tápéi u. 7.Telefon 30-76.
mérkőzés második félidejének közvetítése. Beszé- F U g g t f n y O k s x a k s ^ e r t l t i s z t í t á s a
lő Pluhár István. 18: Mándits szalonzenekar. 19 • M M M ^ M B n H H M I H M B B M I I
óra 15. Békeffi-est. 20.20: Sport- és lóversenySzerda, szeptember 26
eredmények. 20.40: Budapesti Hangverseny Zenekar. Vezényel Zsolt Nándor. 22.10: Hírek. 22
6.45: Torna. Utána: Hanglemezek. 8.30: Közóra 30: Zanés részletek a Fox »Nevess, örülj,, vetítés a Pénzintézeti Központból. Az osztálysorsszeress« filmoperettjéből. 23.05: Közvetítés a Du- játék főnyereményének húzása. Beszélő Lukanapalota-szállóbál. Bura Sándor és cigányzene- csovich Lajos. 9.45: Hirek. 10: Felolvasás. 10
kara muzsikál.
óra 40: Felolvasás. 11.10: Nemzetközi vezjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó az Egyetemi-templomból, időjárásjelentés. 12.05: K. Szitár KorHétfő, szeptember 24
nélia énekel, Koller Alfréd hegedül (zongora6.45: Torna. Utána: Hanglemezek. 9.45: Hi- kísérettel. Közben kb. 12.30: Hirek. 13.20: Ponrék. 10: Felolvasás. 10.40: Felolvasás. 11.10: tos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 13.30:
Nemzetközi vízjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó Viktória hanglemezek. 14.40: Hirek, élelmiszeraz Egyetemi-templomból, időjárásjelentés. 12.05:
Hetényi-Heidelberg Albert—Buday Dénes—Sebő
Miklós triója. Közben kb. 12.30: Hirek. 13.20:
Pontos időjelzés,
időjárás- és vízállásjelentés.
13.30: Országos Postászenekar. Vezényel i f j . Roubal Vilmos. 14.40: Hirek, élelmiszerárak, piaci
árak, árfolyamhirek. 16: A rádió diákfélórája.
16.45: Pontos időjelzés, idő járásjelentess, hirek.
17: Közvetítés a margitszigeti Palatínus-szállóból. Berend Endre szalon zenekarának műsora.
17.45: »Lakások újjászületése.« Nádai Pál előadása. 18.15: Marik Irén zongorázik. 19: »Magyar zene.« Papp Viktor előadása. 19 35: Lakatos Gyula és Lakatos Vinoe, cigányzenekara. 20
óra 35: »Östehetségek.« Móricz Zsigmond előadása. 21.10: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel Berg Ottó. Közreműködik
Bodó Erzsi és Losonczy György. 22.30: Hirek,
időjárásjel^ntés. 22.50: Közvetítés a Bódé-kávéházból. A Fejes szalon- és jazz-zenekarának műsora, Vajda Károly énekszámaival. Közben 23:
Dr. Németh Antal olasznyelvü előadása » Az ember tragédiájá«-iól.

D u g á s z
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árak, piaci árak, árfolyamhirek. 16: A rádió
diákfélórája. 16.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, mrek. 17: » A máiidulák saercpe és mű«
ködése az emberi szervezetben.« Dr. Wein Zoltán előadása. 17.35: Toll Árpád és Toll Jancsi
cigányzenekara muzsikál. 1835: Dr. Lázár Miklós országgyűlési képviselő az október 7-i tokaji
szüretről tart előadást. 18.50: »Miből él Magyar"
ország lakossága.« Dr. Kovács Alajos, a m. ki*.
Statisztikai Hivatal elnökének előadása. 19.25:
A Magyarországi Munkásdalegyeletek Szövetsége
képviseletében a
Pestszenterzsébeti
Általános
Munkásdalkör és a Budapesti Általános Munkásdalegylet
műsora. 20.15: »Mindent élőiről.«
Makkai Sándor elbeszélése. 20.50: Budapesti
Hangverseny Zenekar. Vezényel Polgár Tibor.
Közreműködik Walter Rózsi. 22.15: Hírek, időjárásjelentés. 22.35: Közvetítés az Ostende-kévéházból. Veres Lajos és cigányzenekara muzsikál,
Kalmár Pál énekel. 23: Tolnay Pál, az állami
színházak műszaki főfelügyelőjének németnyelvű
előadása az Operaház ötvenéves jubileuma alkalmából. Kb. 23.15: Az Ostende szalon- és jazzzenekar műsorának közvetítése, Kalmár Pál énekszámaival.

Cs9f*Ortöftr, szeptember 27
6.45: Torna. Utána: Hanglemezek. 9.45: Hírek. 10: Felolvasás. 10.40: Felolvasás. I I . 1 0 :
Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó
az Egyetemi-templomból, időjárásjelentés. 12.05:
Szmirnov Szergej balalajkazenekara. Közben kb.
12.30: Hirek. 13.20: Pontos időjelzés, időjárásés vízállásjelentés. 13.30: A m. kir. államrendőrség zenekara. Vezényel Szőllőssy Ferenc. 10.40«
Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek.
16: Csite Károly meséi. 166.45: Pontos időjelzés,
időjárásjelentés, hirek. 17: A m. kir. Földmiveügyi Minisztérium rádióelőadássaroaato,. 17.30:
Bertha István szalonzenekara. 18.10: Közvetítés
a Keleti-pályaudvarróL 18.50: Dr. Radnai Mik.-"
lós előadása az Operaház 50 éves jubileumáról.
19.25: A m. kir. Operaház előadásának ismertetése. 19.30: A m. kir. Operaház jubiláris díszelőadásának közvetítése. Szünetben Eb. 20.50: Hk
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6.45: Torna. Utána: Hanglemezek. 9.45: Hirek. 10: Felolvasás. 10.40: Felolvasás. 11.10:
Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó
az Egyetemi-templomból, időjárásjelentés. 12.05:
Budapesti Koncert Szalonzenekar. Közben 12.30:
Hirek. 13.20: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 13.30: Rácz Zsiga és cigányzenekara. 14.40: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak,
árfolyanihiiek. 16: Asszonyok tanácsadója. (Arányi Mária előadása.) 16.45: Pontos időjelzés,
. időjárásjelentés, hirek. 17: »Költői verseny Eperjesen.« Kuhárszky László előadása. Az előadás
keretében előforduló költeményeket Kuhárszky
Lászlóné adja elő. 17.35: Bársony Dóra énekel
zongorakísérettel.
18,1 j<! Francia nyelvoktatás.

tx

z
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az alábbi

érkeztek«
íohn Spenoer: A suttogó halál — Edgár Wallace:
A grófkisasszony — Arthur Strindberg: Robinzon,
romantika — R E . Ashby: Bújócska a kastélyban
a- Sam Emery: A riasztó gong — Madarassy Zsuzsa: Amiről Isten megfeledkezett — John Goodsvtn: Masterton bosszút áll — Zane Grey: Az elveszett folyó — Ponson: A büntetések büntetése —;
Ponson: A vadember halála — Marié Bernhard:
Euterpe — Zemplényi Klára: Két szoba, hall —
Gosztonyi Adám: Horoszkóp — Courths Mahler: A
sídneyi Aranyember — Péter Franche: Weil ich
dich liebe, Muss ich lügen — Harsáhyi Zsolt: Csak
azért is — Marié Bernhard: Pallas Athene — B. S.
Aldrich: Ella kisasszony — Ottó Zarek: Szinház
Mária Thul körül — Thornton Wilder: Szent Lajos
király hídja — Max Brand: Das Geheimniswolle
zeichen — Jerome R. Jerome: Allé Wege íühren
nach Golgotha — Hanns Johst :So gehen sie hin —
Andre Maurois: .VII. Edward és kora — Dimitrij
Mereskovszki: Az ismeretlen Jézus — Harold
Lamb: Dzsingiz Khán, A világ császára — Török
Sándor: Az idegen város — Sigurd Hoel: Szerelem
a strandon — Martha Ostenso: Előjáték a szere
lemhez — Wicky Baum: Az utolsó tánc — Luka
A Délmagyarország előfizetői a Allan: Az álarcos idegen — Szilárd János: Első
kSIcsOiiKönyvíárát kedvezménye- kalandom — Kay Cleaver Straham: A halál menyasszonya-Paul Rosenhayn: Die nacht der síében
díjai. Sündea — Josef Delmont; A csavargó krőzus
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»HÁPÉ« szappan minőséget felent.
rek, idöjámsjelentés. Az előadás után kb. 22: muzsikál. Közben 22.30: A rádió külügyi neA Royel jara-zeoekar műsorának közvetítése. 22 gyedórája. 23.15: Közvetítés a Pátria-kávéházóra 45-5 Közvetítés a Britannia-szállóból. Csorba ból. A Mándits jazz-zenekar műsora.
De/ső és cigányzenekara muzsikál.

zenekar. 17: Hangverseny 20: Lemezek. 20
óra 4 ; ' B<••<iijh.vgverseny. 22 Szimfónikus
hangverseny.
VARSÓ. 6.40: emezek. 12.iö: Sza'onzene. 15.45:
Szombat, szeptember 29
Könnyű zene. 17: Hangverseny. 18:35: LePéntek« szeptember 28
mezek. 20: Lemezek. 22.15: Zene. 22.30: Tánc
6.45: Torna. Utána: Hanglemezek. 9.45: Hizene az Adriából.
6.45': Torna. Utána: Hanglemezek. 9.45: Hí- rek. 10: Felolvasás. 10.40: Felolvasás. 11.10:
rek. 10: Felolvasás. 10.40: Felolvasás. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó
Nemzetközi vizjelzöezolgálat. 12: Déli harangszó az Egyetemi-templomból, időjárásjelentés. 12.05:
az Egyetemi-templomból, időjárás jelentés. 12.05: A m. kir. 1. honvédgyalogezred zenekara. VezéSzalai Pepita Gyula és cigányzenekara. 12.30: nyel Figedy-Fichtner Sándor. Közben kb. 12.30: P H I L I P S és S T A N D A R D rádió újdonságok
Hírek, n .20: Pontos időjelzés, időjárás- és víz- Hírek. 13.20: Pontos időjelzés, időjárás- és víz- Detektoros készülékek és kellékek nagy mennyiállásjelentés. X3.30: Zenekari hangverseny. 14.40: állásjelentés. 13.30: Falus Edit énekel, Kötsky ségben, leszállított árakon. Minden tipusu rádiócső raktáron.
Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. Jolán gordonkázik zongorakísérettel. 14.40: HiS á r á i r * t ó S á n d o r & 7 a k e d f i Sieeh4
16: A rádió diákfétórája. 16.45: Pontos időjelzés, rek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek.
16: »Ezermester műhely.« A Rádióélet ifjúsági
időjárás jelentés, hirek. 17: Közvetítés a Magyar
Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bányájából. félórája (Harsányi Gizi előadása). 16.45: Pontos
Kedd, szeptember 25
17.50: Dobos Imre tárogatózik zongorakísérettel. időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 17: Budapesti
BÉCS. 11.30: Leniezek: 12: Lemezek. 13.10:
18.30: >A takarékossági nap.« Tormay Béla elő- Hangverseny Zenekar. 18: »Készülünk a berlini
Hangverseny. 16.40: Hangverseny. 17.35 l e adása. 19.05: Durium hanglemezek. 19.45:Sport- olimpiai játékokra.« Misángyi Ottó előadása. 18
mezek. 18.05: Operaelőadás: Sly. 19.30: Ráközlemények.
20: Szinműelőadás a Stúdióból. óra 30: Csóka Béla magyar nótákat énekel. Kísér
diózenekar. 20.50: Osztrák est. 22.50: Pau»Valéria.« Dramatizált történet 3 részben. 21.45: Kurina Simi és cigányzenekara. 19.30: A Filscher-jazz. 0.30—I: Lemezek.
Hirek, időjárás jelentés. 22.05: Közvetítés a Ket- harmóniai Társaság ünnepi díszhangversenye a
BERLIN.
6.20—8: Könnyű zene. 12. Könnyű
ter-étteremből, Horváth Re~ső és cigányzenekara m. kir. Operaházban. 22.30: Viktória hanglemezek.
zene. 13.15: Lemezek. 14.15: Lemezek. 17.30
Tánclemezek. 18:50: Hangverseny. 20.15:
Hangverseny. 21.05: Rádiózenekar.
r é s z l e t r e Is
beszerez hetók
BEGRÁD. 11: Rádiózenekar. 12.05: Lemezek.
13.10: Lemezek. 16.30: Lemezek. 19: Hangverseny. 20.30: Lemezek. 22.10: Népdalok zenekarral. 22.40—23: Tánclemezek.
KA6V CSILL/inRA'XlAU
2S7
DÍJTAI.AN BEMUTATÁSI
BOROSZLÓ. 5: Lemezek. 6.25: Könnyű zene.
12: A hindenburgi zenekar hangversenye. 15
ó.a 10: Hangverseny. 16: SA-zcnekar. 18.20:
Felsősziiéziai n^dalok. 19: Haa^M-űk. 21.10:
Hangverseny. 22.45— 2 4 : Tánczeuekar.
Vasárnap, szeptember 23
fonikus hangverseny. 22.45: Rádiózenekar. 23 BUKAREST. 12: Lemezek. 12.45: Könnyű zene.
óra 45—1: Dachaui parasztzenekar.
13.40: Lemezek. 17: Jonescu Gíca zenekara.
BÉCS. 8.15: Ébresztő. 8.55: Lemezek. 10.05;
BERLIN. 6.20—8: Zene. 12: Szórakoztató zene.
19.15: Lemezek. 20: Hangverseny.
21.15:
Bécsi kamarazenekar. 12.45: Rádiózenekar. 15
13.15:
Lemezek.
14.15:
Lemezek.
16:
Kis
Beethoven:
VII.
szimfónia.
óra 45: Mildner-voiiósnégyes. 17.45: Járitzrádiózenekar.
18.30: Hangverseny.
21.50: DAVENTRY. 18.30: Egyházi zene. 19.20: Lemejazz. 19.30: Ária- és dalest. 20.05: Schönher:
Hanglemezkabaré. 22.50—24: Éjjeli s-erenád,
zek. 19.40: Hangverseny. 21.10: Ramsay ritA nöstényördög, dráma. 22: Balalajka. 22.50:
z
zenés
egybeállitáss.
mikus zenekara. 22: Tarka est. 23—24: Stone
Rádiózenekar.
tánczenekar.
BERLIN. 11.30: Lemezek. 14.15: Lemezek. 16— BELGRÁD. 11: Lemezek. 12.05: Rádíózenekar.
16.30: Rádiózenekar. 19: Lemezek. 20: Ope- LIPCSE. 6.25: Könnyű zene. 12: Filharmonikus
18: Ilaraioníkazenekar. 18: Hangképek. 18.35
ra
Zágrábból.
hangverseny. 18.30: Szórakoztató zene. 20:10:
Hangverseny. 20: Rádiózene- és énekkar. 21.20
BOROSZLÓ. 5: Lemezek. 6.25: Könnyű zene.
Operaelőadás.
Kis rádiózenekar.
12: Könnyű zene. 16: Könnjü zene. 18.20: Le- MILANO. 11.30: Operettleniezek. 12.30: LemeBELGRÁD. 11: Lemezek. 12.05: Rádió zenekar.
mezek. 19.25: Hangverseny. 21: Pusztai üdzek. 13—14.15: Malatesta kamarazenekar. 17
15: Népdallemerek. 15.30: Fúvós katonazenevözletek.
Kis
Károly
Lajos
hegedül,
Kis
Eleóra
10: Doreno zenekar. 19: Lemezek. 20.45:
kar. 19.40: Hangverseny. 22.15: Rádiózenemér cimbalmozik. 21.40: Hangverseny. 22.45
Suppé: Donna Juanita, háromfelv. operett.
kar. 23—23.30: Népdalok zenekarral.
24: Vidám bécsi dalok.
PRÁGA 6—7.15: Zene. 10.05: Lemezek. 11.50:
B >RüSZLÓ. 5: Lemezek. 6.15: Zene. 12: SzóBUKAREST.
12:
Lemezek.
13.40:
Lemezek.
17:
Lemezek. 13.40: Lemezek. 17.40: Lemezek.
rakoztató zepe. 14.30: Lemezek. 15.30: HangRádiózenekar. 18.15: Rádiózenekar.
19.15:
19.30: Operaelőadás.
játék. 16: Tánczenekar. 17.30: Fúvós katonaLemezek.
20:
Metzner-vonósnégyes.
20.45:
RÓMI.
12.30: Lemeoek. 13.05—1445: Malazenekar. 20: Vidám zene.
Hangverseny. 21.15: Vendéglői zene. 22.30:
testa-zenekar.
17.10: Vegyes zene. 20.45: Katílk'VREST.
11: Rádió/enekar. 12.45: HangverVendéglői zene.
marazene. 21.30: Hangverseny. 22.15: Táncseny. 13.40: Lemezek. 19.15: Lemezek. 20:
DAVENTRY. 17.15: Gyermekóra zenével. 19.05:
zene.
Rádiózenekar. 21.40: Hangverseny.
Egyházi zene. 20: Promenade-hangverseny. 22 VARSÓ. 12.10: Haváji zenekar. 13: Lemezek.
DAVENTRY. 17.45: Hangverseny. 19.30: Hangóra 50—24: Loss-tánczenekar.
15.45: Szalonzene. 17.35: Lemezek. 19: Manverseny. 20.05: Rádióénekkar. 21.30: SzálloLIPCSE.
6.25: Opera- ós operettrészletek. 13:
dolínzenekar. 20: Bécsi zeneegyvcleg. 21 óra:
dai zene.
Lemezek. 14.15: Magyar népdalok ós táncok
Szimíöníkus zenekar. 22: Zene. 22.15: TáncLIPCSE. 6.15: Zenie. 12: Szimfonikus zenekar.
lemezeken. 16: Szórakoztató zene. 17.20: Orzene az Adriából.
15.20: Lemezek. 19: Operaelőadás. 22.50—1:
gonazene Drezdától. 18.40: Lemezek. 19.25:
Tánczene.
Házi zene. 21.15: Hangverseny. 22.50—24:
Szerda, szeptember 26
MILÍNO. 12.30: Lemezek. 13.30—14.15: LemeRádiózenekar.
zek. 16.15: Lemezek. 17.15: Vegyes
zene.
BÉCS. 12: Lemezek. X3.10: Hangverseny. 14.10:
MILANO. 12.30: Lemezek. 13—14.15: Ferruzzi
19.30: Lemezek.
Lemezek. 16.30: Filmlemezek. 17.30: Hangzzenekar.
17.10:
Tánczene.
20.45:
Reklámhang
PRÁGA. 6.3Q: Zene. 7: Fürdőzene. 9.15: Hangverseny. 19.20: Fox-jazz. 20.05: A rádió első
verseny.
22:
kamarazene.
verseny. xo: Zongofahangverseny. 12: Harangzenei ünnepe. 22: Állástalanok zenekara. 22
PRÁGA.
6—7.15:
Zene.
10.40:
Lemezek.
12.10:
sió. 12.15: Bányászfuvószenekar. 17.45: Leóra 50: Hangverseny. 2 4 — i : Tánclemezek.
mezek. 19.05: Hangverseny. 22.20: Lemezek. « Lemezek. 12.30: Szalonzenekar. 13.30: Lemezek.19.50:
Citerajáték.
21.35:
Hangverseny.
BERLIN.
6.20—8: Köngísberg. 12: Könnyű ze22.30—23.30: Jazz.
22.15:
Lemezek.
ne.
13.15:
Lemezek. 14.15: Lemezek. 18.30:
RÓMA. 12.30: Lemezek. 13: Reklámhangverseny.
RÓMA.
12.30:
Lemazek.
13
—14.15:
FerruzziHangverseny.
18.50: Hangverseny.
19.20:
13.30: Lemezek. 17: Hangverseny. 19.30: Le-

Sehol olcsóbban

S T A N D A R D )

l e g ú j a b b

r á d i ó k

p Í í l i p s í J A N I A N D B Á f Takaréktár 11.3.

A Külföldi r m m rcszlcfcs müsorA

mezek. 20.45: Suppé: Donna Juanita, 3 felv.
operett.
VARSÓ- 9: Egyházi ének. 12.15: Szimfonikus
bankverseny. 14: Lemezek. 17: Tánczene Londonból. 18: Könnyü zene. 20: Szimfonikus
hangverseny. 22.15: Zene. 22.30: Tánczene.
Hétfő,

szeptember 2-4

BECS- 11.30: Lemezek. 12: Rádiózenekar. 13.10:
Hangverseny. 16.40: Hangverseny. 17.30: Lemezek. 19.20; Tarka zenósest. 21.05: Szim-

PA I M I

ELLETIK

Közvetlenül a tengerparton a strandfürdő átellenében.
Leszállított pensió árak. — Hosszabb
tartózkodásnál és családoknál kedvezmény — Teljes pensió összes mellékköltségekkel már napi

11 pengőtől. — Pencöbefizetés.
Felvilágosítás1 és szobareude és Budapesten, az állandó
írod
ban, C a r l t o n s z á l l ó 1CTe'eíon S89 - 7 n \
1 "
1
—
•
•
•• •

DÉLMAGYARORSZÁG

1014 s/eptember 23.
Népdalének. 20.10: Hangverseny. 22.50—1:
Lemezek.
BELGRÁD. 11: Lemezek. 12.05: Rádiózenekar.
16.30: Szórakoztató zene. 19.20: Lemezek. 20:
Opera Ljubljnából.
BOROSZLÓ. 5: Lemezek. 6.25: Könnyű zene.
12: Szórakoztató zene. 18: Hangverseny. 19:
Játék XVI. századi dalokkal. 22.45—24: Tánczene.
BUKAREST. 12: Lemezek. 12.45: Könnyű zene.
13.40: Lemezek. 17: Rádiózenekar. 18.15: Rádiózenfekar. 19.15: Lemezek. 20: Golestan zeneszerző estje.
DAVENTRY. 15.30: Rachmaninov- és Csajkovszkij-zene. 16.45: Szórakoztató zene. 19.05:
Egyházi zene. 20: Hangverseny. 22: Katonazene. 22.35— 2 4 : Jackson-tánczenekar.
LIPCSE. 6.25: Boroszló. 13: Operai/emezek. 14
óra 15: Baialajkalemezek. 14.35: Hangverseny. 16.45: Hangverseny. 18: Tarka est. 19:
Vidám játék. 21: A szimfonikusok bécsi estje. 22.50—24: Hangverseny.
MILANO. II.30: Ferruzzi-zenekar. 12.30: Lemezek. 17.10: Kamarazene.
21: Szimfonikus
zene.
PRÁGA. 6—7.15: Zene. 10.05: Lemezek. 11:
Lemezek. 12.10: Lemezek. 15.15: Az első
nemzeti gárda fuvószenekara. 17.40: Divatos
és komoly zene. 18: Lemezek. 19.10: Schrammel-zene. 19.50: Hangverseny. 21: Hangverseny. 22.15: Lemezek.
RÓMA. 12.30: Lemezek. 13.05—14.15: Vegyes
zene. 20.10 :Lemezek. 20.45: Hangverseny.
VARSÖ. 12.10: Könnyű zene. 13: Lemezek. 17:
Olasz dalok. 18.15: Hangverseny. 19: Tánczene. 20: Lemezek. 21.40: Szimfonikus zenekar. 23.30: Tánczene.
C s a t ö r í O k ,

szeptember

2 7

BÉCS. 12: Rádió zenekar. 13.10: Hangverseny.
14.10: Lemezek. 16.55: Le-nezek. i7.io:Hang
verseny. 19.50: Rádiózenekar. 22.30: Racüo
Paris. 23.30—1: Máthé-jazz.
BERLIN. 6.20—8: Könnyű zene. 13.15: Könnyű
zene. 14.15: Lemezek. 16: Kis rádiózenekar.
18.05: Hangjáték. 19: Rádióénekkar. 19.15:
Hangverseny. 20.10: Lotter-tánczeneikar. 20.30
Tánczene. 21.15: Cigányzene Budapestről. 21
óra 45: Tánczene. 22.40: Tánczene. 23—24:
Cigányzene Budapestről. 2 4 — I : Tánczene.
BELCRÁD. 11: Lemezek. 11.30: Fúvós katonazene. 17: Lemezek. 19: Lemezek. 20.30: Hang
verseny. 21: Hangverseny. 22.15: Tánclemezek.
22.40—23.40: Vendéglői zene.
BOROSZLÓ. 5: Lemezek. 6.25: Hangversenyzenekar. 12: Szórakoztató zene. 15.10: Hangverseny. 16: Rádiózenekar. 19: Hangjáték. 20
óra 30: Lengyel tánvzene Varsóból. 21.15:
Cigányzene Budapestről. 21.45: Tánczene. 22
óra 40: Tánczeo*. 23.25—24: Cigányzene Budapestről.
BUKAREST. Az állomás kiadott hivatalos műsom csütörtök műsorát nem közli.
DAVENTRY. 18.25: Lemezek. 19.20: Lemezek.
20: Hangverseny. 22.20: Tánclemezek. 22.40—
24: Tánczene.

SALGÓTARJÁNI

„ A L F A " - „OMEGA" - „ H E K L A "
„ L U N A " és „ H F " TŰZHELYEK.

*0>

Megérkeztek a s z e a s á c i ó s

összes u j m á r k á s

»«rya-'1

R Á D I Ó K
Mielőtt vásárol okvetlen nézze meg nálam az3 uj rádiókat,
mely íelülmulja az eddigi készülékeket. R é g i
r á d i ó j á t becserélem. Díjtalan bemutatás. — Kedvező részletek.

Megérkeztek a legújabb csillárok.
Amerskai í r ó g é p e k r a k t á r a .

Kelemen MáfíOIl
Kelemen

n. s ^ m .

Kis rádiózenekar. 18.20: Hangverseny. 18.50
Hangképek. 20.15: Tánczene.
BELGRÁD. 11: Leniezek. 12.05: Rádiózenefcai
16: Lemezek. 16.30: Aranicki-zenekar. 19
Rádiózenekar. 20.30: Hangverseny. 22.30: Vei
déglői zene. 23—23.30: Tánclemezek.
BOROSZLÓ. 5: Lemezek. 6.25—8: Könnyű zen<
12: Szórakoztató zene. 16: Katonazene. 19
Harangszó. 19.30: Lemezek. 22.45— I : Tánc
zene.
I
BUKAREST. 12: Lemezek. 12.45: Könnyű zene
13.40: Lemezek. 17: Fanica Luca zenekara
19.15: Lemezek. 20: Hangverseny.
21.20:
Tánczene.
DAVENTRY. 17.15: Zenés gyermekóra. 18.45
Walesi közjáték. 19.30: Hangverseny. 20.40
Tarka zenésest. 22.20: Tánclemezek. 22.30—
24: Henry Hall ós a rádió tánczenekara.
LIPCSE. 6.25: Boroszló. 12: Szórakoztató zene
13.10: Lemezek. 17.30: Citerakettős. 19 óra:
Lőns-dalok. 20.15: Szimfonikusok szoprán- és
zongoraszólóval. 22.50—1: Tánczene.
Péntek:, szeptember 28
MILANO.
11.30: Lemezek. 14.45-ig MalatestaBÉCS. 11.30: Lemezek. 12: Rádiózenekar. 13.10
kamarazenekar.
17.10: Tánczene. 20.45: Sem
Hangverseny. 16.20: Hangverseny. 16.45: LeBenelli: Három király szerelme, háromfelv.
mezek. 17.55: Hangverseny. 19.20: Rádiózetragédia Montén: n zenéjével.
nekar. 21.15: I. rádió zeneünnep. 22.20: LePRÁGA.
6—7.15: Zene. 10.05: Lemezek. 11.05:
mezek. 22.50: Hangverseny. 23.20—1: TotMuzsik-szalonnégyes. 12.10: Lemezek. 13.40:
zauer-jazz.
Lemezek. 18.15: Hangverseny. 20.10: Dalest.
BERLIN. 6.20—8: Szórakoztató zene. 12: Köny22.30—23.30: Milinovsky-fuvószenekar.
nyü fuvószené. 13.15: Orosz zene. 14.15: Hang
verseny. 18.30: Kis kamarazene, 20.55: Hang- RÓMA. 12.30: Lemezek. 13.05—14.15: Könnyű
zene. 17.10: Hangverseny. 20.10: Lemezek.
verseny. 22.50: Keringők.
20.45: Vígjáték lemezeken. Utána tánczene
BEGRÁD. 11: Rádiózenekar. 12.05: Lemezek.
24-iz.
13.10: Lemezek. 16.30: Rádiózenekar. 19.40:
VARSÓ. 12: Kürtszó. 12.10: Lemezek. 17: HangLemezek. 21.45: Lemezek. 22.15: Vendéglői
verseny. 19.30: Kávéházi zene. 20.15: Zene,
zene. 22.50—23: Tánclemezek.
23.55: Vendéglői tánczene.
BOROSZLÓ. 5: Lemezek. 6.25—8: Lipcse. 12:
Szórakoztató zene. 15.25: Tenordalok. 16: RáFelelő, szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF
diózeoekar. 18.15: Hangjáték.
22.45—24:
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Tánczene.
Hiriap- és Nyomadvállalat Rt. könyvnyomdájában
BUKAREST. 12: Lemezek. 12.45: Könnyű zene.
Felelős üzemvezető: Elein Sándor.
13.40: Lemezek. 17: Rádiózenekar. 20: Hangverseny. 20.45: Hangverseny. 21.15: Zongora- Tisztelettel hozom az igen tisztelt közönség szives
hangverseny.
tudomására, hogy Schwartz Manó cégtől 12 évi
DAVENTRY. 18.301 Beethovenről. 20.30: Rá- szakmunkai működés után kiléptem s Tisza La^
jos körű 20 alatt (Gróf-palota)
dióbohózat. 22: Rádiózenekar. 23—24: Harry
Roy tánczenekara.
d i v a í s z d l o n í n y i t o t í a m ,
LIPCSE. 6.25: Szórakoztató zene. 12: Lemezek. u r i
.13.10: Haílei kamarazenekar. 17.20: Hang- ahol kiváló munkával s mégis mérsékelt árakkai
verseny. 18.40: Fúvós katonazene. 21: Szim- állok az uriközönség rendelkezésére. Munkát hozott anyagból is vállalok.
ARACZKY KAROLY
fonikusok zenekara.
Havi divattndósitó Londonból
MILANO. 12.30: Lemezek. 14.15-ig: Ferruzzi
zenekar. 17: Hangverseny Montecatimi fürdőből. 20.45: «bár: Szitakötőtánc, háromfclvonásos operett.
PRÁGA. 6.30: Zene. 7: Karlsbadí fürdőzene.
különféle szin és méretben kaphatók, átrakások
8.45: Lemezek. 9.15: Lemezek. 12: Harangmegrendelhetők
szó. 17.45: Lemezek. 17.55: Hangverseny. 19
óra 55: Hangverseny. 22.15: Lemezek.
RÓMA. 12.30: Lemazek. 13.05O14.15: Milánó.
cementárugyárában, Szege;!.
17.10: Vegyes zene. 20.10: Lemezek. 20.45:
Bz Bssres
anyagok IwrsW; hes?-^ • srMsaTarka est. 21.45: Modern szimfonikus zene.
22.30: Tánczene.
Hátralékos feSnyveléseket feldolgozna ,
VARSÓ. 12: Kürtszó. 12.10: Szalonzenekar, I Í :
mérleget, lérsas elszámolásokat elLemezeik. 15.45: Könnyű -zene. 19: Lemezek.
készítenek é s f e l ü l v i z s g á l n a k , —
20.15: A filharmonikusok hangversenye. 23.05
k ö n y v v i z s g á l a t esetén mint
Tánczene az Adriából.
LIPCSE. 6.25: Szórakoztató zene. 13.10: Lemezek. 14.25: Lemezek. 16: Drezdai filharmonikusok. 18.20: Német népláncok, 21.45: Tánczzene Stockholmból. 22.40: Tánczene Londonból. 23.25—24: Cigányzene Budapestről.
MILANO, ir.30: Vegyes lemezek. 13.10—14.15:
Doreno zenekar. 17.10: Trió. 20.45: Háromfelv. vígjáték, utána lemezek.
PRÁGA. 6—7.15: Zene. 10.05: Lemezek. 12.10:
Lemezek. 13.40: Lemezek. 15.15: Rádiózenekar. 16.40: Vidám délután. 17.55: Lemezek.
20: A rádió I. hangversenye. 22.15—23: Jazz.
RÓMA. 12.30: Lemezek. 13.05—14.15: Vegyes
zene. 17: Hangverseny. 20.10: Lemezek. 20
óra 45: Montemezzi: A három király szerelme, zenés tragédia.
VARSÓ. 12: Kürtszó. 12.30: Lemezek. 15.45:
Jazz dalokkal. 20.30: Népszerű lengyel zene.
21.30: Lemezek. 22: Zene. 22.15: Szimfonikus
zenekar. 23: Tánczene.

Cserépkályhák
Landesberfi

Elsőrangú m i n ő s é g !
ízléses kivitel!
Előnyös A r a k !
Kapható nagy
választékban

VARGA

DEZSŐ

v«skeres?<edőné3,

Hld

ucca.

Szombat, szeptember 29
BÉCS. 12: Lemezek. 13.10: Hangverseny. 14.10:
Lemezek. 15.40: Hangverseny. 17.35: Mandolin-zenekar. 20.10: Rádiószínpad.
22.50:
Krall-j azz. 24—1: Köunyü- és tánclemezek.
BERLIN. 6.20—8: Königsberg. 12: Könnyű zene. 13.15': Lemezek. 14.15: Tan elemezek. 16:

ellen szakértők

érdekeit legjobban védjük meg.

Ü0FB1IIER TESTVÉREK

adó és könyvszakértőd
í!UCHP£ST, IV. MÚZEUM KRÍ 7. lei: 89—157.
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Apróhirdetések
BÚTOROZOTT
SZOBÁK

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

Bntorazotí

Kétszobás modern földszintes lakás kiadó. —
Pusztaszeri u. 18.

ssobét

LAKÁS!

I^ryorsan ét r<M kiad
•atölegtaliLfaafeV

Különbejáratu bútorozott savobi tgy etemhez
közel, YPannysl olcsón
kiadó. Bánomkertsor 7.
Nagyon szép tisz'a bútorozott uccai
szoba,
közvetlen fürdőszobával
1—2 személynek kiadó.
Zerge ucca 27, emelet.

Forgalmas sarok üzlethelyiség lakással együtt
novemberre kiadó. —
Csongrádi sugárut 66.
1 és 2 szobás modern
lakások kiadók. Zsótér
ucca 1.
Modern 4 szobás olcsón
kiadó novemberre vagy
azonnal. Honvéd tér 8.
Bérbeadó Mars tér Í O 11 szám telep színekkel
felszerelve, bármilyen
célra. Érd. Cserzy Mihály u. 8.

Jókai ucca 7 alatt küBútorozott szoba 1—2
lönálló
másodemele'i 4
személynek fürdőszobával kiadó. Maros u. 38. szobás komfortos. Mars
tér 6a alatt földszintes
és emeleti kétszobás —
Izraelita családba penzió szobávai jutányosán, modern 'akísok kiadók
novemberre Érdeklődkapható, esetleg átutani a házfelügyelőnél
zóknak. JnHe K ni mer,
Wien, II. KrumbaumSzép, üres szoba lépcsőgasse S.
házi bejárattal kiadó.
P. Reich Erzsi, SzécheTeljesen különbejáratu
nyi tér 17
bútorozott szoba Tisza
Lajos körút 62. emeleösszkomfortos, háromten azonnalra kiadó. —
szobás lakás november
Megtekinthető délben.
elsejére kiadó Csongrádi sugárut 10 ÉrdekKftlnbejáratu csinosan
lődni lehet Reich, Marb ú t o r o z o t t szoba kirgit ucca 6. szám.
Tábor u. 4.
Kiadó magányos úriembernek
különbejáratu
bútorozott szoba Ber.
csényi u. 15.

2 szobás lakást,
vagy
kis magánházat bérbe
vennék „Házbér az első" jeligére a kiadóba.

Különbejáratu bútorozott szoba kiadó. Mindenes bejárónő felvétetik Fodor ucca 17. I.

Kétszobás modem emeleti lakás november elsejére kiadó. Bercsényi
ucca 13.

Teljesen különbejáratu
bútorozott szoba kiadó.
Kálmán u 14., em. 6.

Lakás 2 szobás mellékhelyiségekkel november
ra kiadó. Gáz, villany,
viz. Csongrádi s.-ut 30.

Uccai kettő
szoba 2—S
kiadó. Báró
ea tizenegy,

bútorozott
személynek
Jósika neemelet.

Magányos
úriasszony
tisztviselőnőt vagy nyűg
díjast lakótársul fogadna Nyugodt otthon" —
Jeligére a kiadóba.
Intelligens férfi bútorozott szobát ellátással —
keres. Kovács
Gyula
cimre kiadóhivatalba.

ÜSUfflCBBS

Rendkívül
mérsékelt
bér mellett
azonnalra
vagy novemberre két és
3 szobás fürdőszobás
1
4 K A S
és crv üzlethelyiség kiadó Somogyi n. U.
Most ¿"alakított l é s 2

•zolus MODERN LA«
K A S O K kiadók november 1-ro Feketesas n. 9
Bövebebt a házmesternél, vagy dr. Szabó Béla ügyvédnél,
Horthy
Miklós u. 2. Telefon :
21-50.

Kétszobás parkettás lakás, viz, villannyal novemberre kiadó. Liliom
ucca 2.
Kiadó 1 szobás
tes lakás

emele-

mellékhelyi,

séggel. Szilién
űt 18.

TQ34 szepteinhet 25.

DÉLMAfiyARORSZÁG

sugár-

Olcsó bérrel kétszobás
modern lakás kiadó. —
Tisza Lajos körút 71,
hízmester.
Háromszobás teljesen
modern uccai és kétszobás udvari lakás novem
berre kiadó. Tisza Lajos körút 61.
Valéria térnél világos
száraz üzlethelyiség —
azonnalra kiadó. Lőw
Lipót u. 4.
Üres nagy uccai szoba
irodának üzemnek alkalmas, kiadó. Somogyi
u 22. Berényinél

férfi ka'arcok ,»
tisztítását iavitAsát, alakítását 1 pengőtől válla*
lom. Timnauer Géia kalapos mester, Seflos n. 11.

zongorahangotóst

olcsón é< szakszerűen elvállt. I Kngel

javítást

zongorakészitft, — H o r -

váth Mihály n. 9
74
Elárusító borügynököt
keresek. Vasúti jegyet,
útiköltséget és jutalékot
fizetek. Csakis szakmabeli bevezetett
eladók
ajánlkozzanak ,.Megbízható" jeligére kiadóba.

Kőmüvességhez értő —
gyermektelen házaspár
házmesternek felvétetik
Vas, Püspök ucca 12
Idősebb leány elmenne
mindenesnek kisebb ház
tartásban, egyszerű főzést vá'Vok .Megbízható" jelige.
Rendes, becsületes házaspár házmesternek —
felvétetik Báró Jósikau. 23, emelet.
Házmesternek elmenne
fiatal egy gyermekes
házaspár. Ajánlatokat:
„Viz,
villanyszereléshez ért" jeligére a kiadóba.
Mindenes lány jó bizonyítvánnyal október 1re felvétetik. Damjanich
u. Széna telep.
Családtalan nyugdíjas
házaspár jobb házmesteri állást keres. Megtudható „45" piadóba.
Szücsmunkára
ügyes
férfi vagy nő jelentkezzen. Újszeged, Jobbfasor sarok

Házmesternek
zik feltétlen

ajánlko-

megbízható

szerelő. Szives ajánlatot kér Molnár István,
Petőfi S. sugárut 55.
Jobb családból
való
megbizható magányos,
idősebb asszony elmenne kosztjáért magányos
úrinő mellé. „Becsületes" jeligére
kiadóba
kérek.
Intelligens német kisasszony jó bizonyítványokkal hetenklnt három délutánra vagy —
egész héten
délelőttre
gyermekek mellé állást
keres. . Gyermekszerető" jeligére
Villanyszerelő, lehetőleg ipariskolát végzett,
mellékfoglalkozáskép,
napi 1—2 órás elfoglaltsággal, havi fixfizetéssel alkalmazást
nyerhet. Csekély
óvadék
megkívántatik. Ajánlató
kat „Gyakorlott szerelő" jeligére a kiadóba.
Jó munkás cipészsegéd
férfi és női munkára
felvétetik. Valéria tér 6.

Kötöttárugyár
állandó
munkára
felvesz:
10—15 kötószakmunkást
20—25 varróleányt (szabásban jártas
felsőruha varrónők előnyben.)
15—20 segitőmunkást
(14—18 éves leányok)

Felvételre jelentkezni a gvár Tábor u. 5. sz.
alatti irodájában hétfőn reggel 8 órától 10
óráig lehet. A szakmunkások a munkakönyveiket hozzák magukkal.
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Budapesti gyárvállalat
képviselete keres chnszerzésben
jártas jómegjclenésü hölgyeket
és urakat napidíj éi jutalékkal. Jelentkezés —
vasárnap 9—11-ig Attila u. 7. Cukrászda.

Jól főző leány éves bizonyítvánnyal ajámlkozík uriházhoz. „Jó bizonyítvány" jelige.

dtotás
Soffflrképzés

elciössen melieii, a legJnM
nyosabb áron Kiírna és TArsa

Autdjnvitómtttielydben Vnd4ai
a. 1. Tel. a 8-40
ANGOL ÓKAKA.T
ad kedvezményes áron
tökéletesen beszélő úrinő, aki 20 évnél hoszszabb időt töltött Amerikában. Horthy M.-u.
11., Kőváriéknál.
Liceum harmadik osztályába járó leánykához
az összes
tantárgyak
tanulására
tanításban
gyakorlott egyetemistaleány felvétetik. Vas,
Püspök n. 1 1

ADÁS-VÉTEL

Házat

legkönnyebben
eladhat vagy v«het,
ha meghirdeti a

Dftlmagya ország

apróhirdetései kötött

A Begdon-fürdő i/7-ed,
esetleg 4/7-ed része eladó. Bővebb felvilágosítást dr. Lukhaup ügyvéd ad.
Boroshordók: cc 250 hl.
export boroshordók eladók. Polgár ucca 7. sz.

i Két keveset
használ!
civil és egy karpa^ományos extraruha magas alakra eladó. Feltámadás 6.
Komplett h á l ó , konyha
bulor steiázsik eiadó.
Érd. Cserzy M i h á i y u. 3.
Szép -iszta fehoi gyermekágy eladó Liszt ucca 22.
Átköltözés miat' eladók
kerékpár, írógép, gramofon, hintaszék
gáz*
sparherdé térti ruhák,
cipők, edények, kályhák,
kerti padok, s'b Szentmíhály ucca 7. szám.
(Víztoronynál.)
Füszerberendezés, egy
homokfutó fiakker, 2
darab kijátszott régi he
$edü ezüst és alpacca
evőeszköz eladó Török
u. 5, Jójárt vendéglő.
Egy lóra szép parádés
szerszám, nagy kályha,
borkorcsolya, 453 literes hordó eladók. Neístakács 17.
Ebédlő, háló, előszoba^
konyhabútorok és más
lakbern dezési tárgyak
eladók. Madách u. 8, I.
Megbeszélés déli órákban.
Jókarban levő gazdasági ponyva megvételre
kerestetik. Somogyi uc«
ca 23, házmesternél.

Egy Glóbus
zománcozott gázrezsót
kisebb
méretű szőnyeget és fu- Pianlnó világmárkás —
tószőnyeget, fonott ker- bérbeadó. Cim: Róttt
fodrász, Széchenyi tér 3
ti bútort veszek. Ugyanott zongora, kézi mángorló, gázsparherdt eladó. Pusztaszeri u. 16.
Nemfüggetlen fiatal férModern diófa ágy, éjfi keresi (esetleg hasonjeli szekrény, csiszolt
ló sorsú) fiatal szép nő
toilette tükör,
függőtársaságát „kere-1 edő''
.
lámpa, függönyök, mind
kitűnő állapotban, —
Pénzem is van, szivem
könyvespolcok,
kottais «an, de
akire
tartó jutányosán eladók
áldozzam őket. Csinos,
Mérey u. 6c, III. 9, d. fiatal
nő levelét várom
e. 9-12 és d. u. 2-5.
„Rózsa 32" jei.

w r r m i r f i

Komplett keményfa háló szoba rézágy, villany
csillár és egyéb bútorok, 4 lámpás rádió, —
anódpótló és ktstóltővel jutányosán eladó —
Kölcsey u. 4, II. 6. sz. a.

Hegedű jeligére kérőnek
üzenem, irjon a kiadóhivatalba előbbi
jeligémre, hogy alkalmatosabb helyen mikor taláftozhatnánk vagy más
cimre hová irjak.

Kisebb f'Vz-»rűzleti teljes berendezés
olcsón
megvehető Somogyitelep 9. u. 520, Csaba uccai bejárónál.

Fü^setlen

Gyermekszerető jólelkű
idősebb úrinő anyaheVennék alkalmi
áron
Mindenes főzőnők, min- lyettesnek vagy magáegy-egy jobb perzsabun
nyos úrhoz házvezetődenesek és szobalányok
dát, ajánlatot
,.K. p."
jó és hosszú
bizonyítjeligére a kisdob»
nőnek ajánlkozik. „Megvánnyal jelentkezzenek,
bízható 1."
Kisebb, nagyobb borosazonnal
helybeléphethordók, vaskályhák. 50
nek. Kath.
HáziasszoKönyvkötő
literes demizson (üvenyok Orsz. Szöv. szegeperfekt munkás, alkalgek) eladók. Zsótér ucdi elhelyező irodájában,
mazásra jelentkezhet —
ca 1.
hol elhelyezésig csekély
Bartos
könyvkereskedíjazás mellett az Ottdésben, Klauzál tér.
Bontásból kikerült 80x
honban szállást is kaplfiO ki és benyíló, jókarhatnak. Somogyi u. 18,
ban levő ablakok eladók
NŐI s z a b ó s á g h o z
emelet.
Szivárvány u. 29. szám.
ügyes kézi és tanulóleányt felvesz. SteinerJunge Wienerin erteill
Luszterok (petróleumoné, Korona u. 4.
Deutseh u. English in
sos is) olcsón
eladók
Vormittags stunden. —
Csongrádi sugárut 10.
Unter Guten Erfolg.
i r o d a i k.sey>rő
nő vagy férfi, ki a munVeszek jó
állapotban
önállóan dolgozó varkálatokban (gvors-géplevő. használt zongorát.
róleányt felvesz Váradi
irás, könyvelés) jártas,
Ajánlatokat Béfsi körút
Erzsébet, Gróf Apponvi
felvétetik. — Ajánlatok
11b szám alá Kérem.
Albert u. 28.
kézírással előbbi munkakör és
referenciák
Boltiszolga, kocsis, koHáz nagyforgalmu utpontos
megjelölésével
csikísérő vagy hasonló
cában régi üzlettel, köküldendők: Szeged Pos- i zel a belvároshoz, olállást keresek Váradi,
tafiók 130.
| csón eladó. Csaba u. 6.
Felsőtiszapart 17.

fiatal asszonyka korrekt
úriember barátságát ke
resi, pénz nem minden.
,,Szeretni vágyom" jeligén.

KÜLÖNFÉLÉK
UfleveleRre

szerb, román, cseh stb.
vízumot

2 P 50 f-ért. 24

óra alatt garancia mellett megszerzem, vidékit
is vállalok. L A Ifi A R
iroda, Attila u. 5.
52
Kiskorú fiam tőlem elköltözött, érte
semmi
felelősséget nem vállalok. özv. Bodó Jánosné,
Csillag tér 1.
Háromezer pengővel társat keresek pénzzel
egy éven belül megduplázódik. Jelige „Szaktudás nem szükséges."
exporSálá- (
sához 5—600 pengővel .
pénzestársat keresek — T
„Feles haszon" jeligére
a kiadóba.
S z e g e d i cikk

