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az ellenállást s nem kell tovább folytatni a
háborút s ártatlan emberek ezreinek nem kell
szenvedni és vérezni azért, hogy a háború
Ha muzsikusok volnánk, megzenésítenénk, erkölcsi céljai teljesüljenek. A gyűlöletnek
ha költők lennénk, ódát zengenénk, ha gon- nem juthat szerep ott, ahol a kultura és cividolatainkat kőbe tudnánk faragni, emléket lizáció végzik kötelességüket.
állítanánk azoknak a szavaknak, melyeket az
A világ népe nem akar szankciókat, nem
angol birodalom külügyminisztere a békéről akar népszövetségi problémákat, nem akar
mondott. Karácsony havában vagyunk és dul nemzetközi viszályt, nem akar senkit se kia háború, bömbölnek az ágyuk, peregnek a éheztetni, se elgyöngiteni, a világ népe b é dobok és a gépfegyverek s halált visznek k é t akar. Akarjanak békét a hadviselők is.
magukkal a repülőgépek. A bőrünk fehér és Okos békével többet lehet nyerni, mint a győlehet fekete, de a vérünk egyformán piros. A zelmes háborúval. A világ népe nem akar
világ megváltója, akinek születésnapjavai vérből golfi áramot és könnyből Óceánt, —
már mesgyések napjaink, nemcsak a fehér- békét akarunk. Adjuk meg a császárnak azt,
bőrű emberekért halt meg. A fehérbőrű em- ami a császáré s Itáliának azt, ami Itáliáé. Dr
ber kénytelen védekezni annak a vádnak ad juk meg a világ népének is azt, ami az övé,
súlyával szemben, hogy fegyverrel és pálin- adjuk meg azt a hitet, hogy érdemes élni és
kával terjeszti a civilizációt. Az úgynevezett érdemes dolgozni, a kultura erősebb, mint a?
vad népeket pacifikálta a fehérbőrű ember — ágyú s az emberi szolidaritás nem az ideálok !
pálinkával és golyóval. És — n é m a fehér megrészegültjeinek álomképe csupán.
embert nevezik vadnak, hanem azokat, akiAki a történelem számára dolgozik, annak
ket olykor ki is irtottak a civilizáció eszkö- messzebb kell látnia a mai nap alkonyulatánál.
zeivel.
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Az emberiség nem esküdhetik a Chamberlain
—Spengler fajelmélet hóbortjaira. Az alacsonyrendűnek nevezett, szines bőrű, úgynevezett vad népek egy évszázad alatt meg tud
ta tenni azt az utat, amit a h o m o nordic u s évezredek alatt tett meg. Amerikábar
megbüntették azt, aki a négert írásra és ol
vasasra tanította, de a rabszolgák felszabadítása után nyolcvan évvel már harminchét
egyeteme volt a négereknek. Amikor Ausz
tráliát
felfedezték,
a benszülött lakosságot a kőkorszakbeli kultura primitívségei között találták s ma Ausztrália a civilizációban az emberiség élén halad. Ki tudja,
mennyi kulturérték rejtőzik azokban is, akik
most elhullanak a pergőtüzekben s akiknek
testét a repülőgépek bombái szaggatják szét
s mit tudnának még az emberiségnek aján
liékozni, ha egyszer ki tudnánk fejleszteni
''ti¡tájuk szunnyadó tehetségeit?
N e ö l j , — parancsolta a kőtáblák törvénye. Elkezdhetnénk mór egyszer legalább e
— tízparancsolatnak engedelmeskedni.

A feketebőrü embernek is van anyja, van
gyereke és van felesége s azt m é g senki sem

Teljes összhang
Laval és Hoare között

mondotta, hogy az anyának, a hitvestársnak
és a gyereknek szeretete a bőr színének függvénye csupán. A könnynek, vémek és fájdalomnak internacionáléja össze fogja és összetereli az embereket, alak szeretik magukat
bőrük színe, osztályuk helyzete s politikai érVasárnap folytatták a párisi francia-angol megbeszéléseket
dekeik szerint megkülönböztetni. Nemcsak a faj, az osztály, a politikai
Mussolini nem hajlandó terQletcseréről tárgyalni
elfogultság
függetleníti
magát
az érPáris, december 7. Laval miniszterelnök ma az kezleten résztvett Leger, a külügyminisztérium
telem ellenőrzésétől s a nemesebb emberi
egész
napot a francia—angol megbeszélés előké- vezértilkára, az afrikai ügyosztály igazgatója is.
érzések irányításától, a bőr szine gőgössé teszi az embert s gyülölködővé azzal szembeit, szítésével t ö l t ö t t e el. Számos diplomatát fogadottj
Hoare és Laval a tanácskozás befejezése után a
akinek bőre másszinü. Az ember, aki a kultu- Cerutli párisi olaisz nagykövet ismertette vele Ró- következő közlést adta ki: »Laval minisztereinők
ra vallásában s a civilizáció hitében nőtt fel, ma szándékait, Purich párisi jugoszláv követ Belg- ma délután fogadta Hoare külügyminiszter látogaszeretné magával elhitetni, hogy nagyobb rád óhaját fejtette ki, Strausz, az Egyesült Álla- tását, aki Sir Georg Clerk és Peterson kíséretébe®
utat tett meg kőkorszakbeli elődjétől, mint mok párisi nagykövete az Egyesült Államok ál- jelent meg. A két miniszter megállapította, hogy
teljes összhang van a két kormány között a szoros
állati őseitől. A borneói vadászok közül nem láspontját fejtegette.
együttműködés folytatására nézve. A két miniszter
köthet házasságot az, aki legalább egy emA Daily Telegraph szerint H o a r e
angol
bert nem ölt meg. A Sandwich-szigetek ben- külügyminiszter azért halasztotta mára párisi holnap folytatja megbeszéléseit, hogy megállapítszülöttei ugy bánnak a gyermekekkel, mint útját, mert be akarta várni D r u m m o n d sák azokat a módokat, amelyek a viszályok békés
Brazília a kávéval, Kanada a búzával és Dánia nagykövet jelentését S u v i c h államtitkárral megoldásához vezetnék.«.
a tehenekkel. A Sandwich-sziget lakói az új- csütörtökön folytatott megbeszéléseiről. DrumA Daily Herald szerint Mussolini a francia
mondot egyébként ma délelőtt Mussolini foszülöttek felét megölik, hogy védekezzenek gadta.
kormánnyal közölte, hogy
a tulszaporodás hátrányaival szemben/Az aznem hajlandó olyan tárgyalásokba
Az értekezlet fél 6 órakor kezdődött meg. Sir
tékeknépe évenkint negyvenezer embert álbocsájtkozni, amelynek alapját az
Sámuel
Honre
angol
külügyminiszter
Sir
Georg
dozott fel isteneinek. A pogány istentisztelet
olasz—abesszin területcsere alkotná.
miért követelt emberáldozatot? Mert az em- Clerk párisi angol nagykövet ós Peterson, a külA
római
sajtó a legnagyobb bizalmatlanságber azt hitte, hogy az emberölésben, ami ne- ügyi hivatal abe?szin ügyosztályának főnöke tár- gal néz H o a r e és L a v a l tanácskozása elé.
ki nagy örömet szerez, kedvüket töltik az is- saságában érkezett meg a Quai d'Orsayra. Az an- Jól értesült körök szerint a megegyezésre alig
tenek is. Minthogy termésük javát felaján- gol államférfiakat azonnal bevezették a külügy- van kilátás és Olaszországnak teljes elszáct
lották, szórakozásuk legkitűnőbbjét, a leg- minisztérium tanácskozótermébe, ahol Laval mi- sással kell szembenézni az olajmegtorlások
nagyszerűbb örömüket, az emberölést is ál- niszterelnök fogadta őket. Lavalon kivül az érte- valószínű életbeléptetésével.
dozták isteneiknek. Ezek a jelenségek, mint
kilométerkövek mutatják, hogy milyen hosszú
az ut, amit megtettünk s hogy messzebb jutottunk-e már attól a ponttól, ahonnan elindultunk.
Fehérek harca folyik most is a feketék ellen. Az élet tisztelete, az ember méltósága
követeli, hogy más legyen a jog és más legyen az erkölcs a feketék országában. A rabszolgatartás borzalmaitól elfordul a világ Mussolini az olasz képviselőházban válaszolt az angol külügyminiszter alsóházi beszédére
részvéte. De ki tudja azt megmondani, kell-e
tovább folytatni a háborút s a háború eddigi
Róma, december 6. Az olasz képviselőház M u s s o l i n i által fegyelmezett és lelkesített
eredményei nem elegendőek-e ahhoz, hogv
inai megnyitás^ iránt Olaszországban rendkí- Olaszország győzelmének minden körülmények
az, ami a kulturából áldás s a civilizációból vül nagy érdeklődés mutatkozott. Három óra között be kell következnie.
haladás, az abesszinek földjén is polgárjogot után 4 perccel érkezett meg Mussolini, akit
Amikor Mussolini szólásra emelkedett, a
kapjon? Elvégre Anglia és Franciaország sem percekig tartó ünnepléssel fogadtak. Az Alnök képviselők újból óriási lelkesedéssel üdvözölték.
kevésbé hívei a haladásnak, mint Olaszor- ¿ital bejelentett javaslatokat közfelkiáltásai
— Még egyszer meg kell ismételnem —
szág. A fepvverek ereje talán már leevőzíe elfogadta a Ház. C v a n o hangoztatta, hogv a mondotta —. hoev amikor a gazdasági ostrom-

„Amikor Genfben
a szankciókat elhatározták,
világválságot Idéztek elő"

Î035 december 5 .

DÉf M A G y A R O R S Z A G

Hasznos tudni!
Hipochonder, fátadtlelkü emberek!
Gyomrotokra főleg jól ügyeljetek!
„IGMÁNDI"-viz a beletek meghajtja,
Gyomorbajos rossz kedvetek elhajtja!

Rontott gyomrod rendbehozza.
Emésztésed szabályozza,
Étvágyadat felfokozza,
Rossz kedvedet elkobozza, —

HL JE

-víz, minden
vizek királya.
Olcos ember, ki e vizet használja!
T* ^

Akinek ritkán kell, — vehet kin üveggel.

„ I G M Á N D I " a masiniszta,
Ki a gyomTot igazítja!
Forrástulajdonos: Scbmidthauer Lajos, Komárom.

Letartóztatták
a „legitim Királyság"
szerkesztőjét
Szombathely, december 7. Döme Lászlót, a Legitim Királyság cimü lap szerkesztőjét ma délután
a győri főügyészség rendeletére a szombathelyi
rendőrség letartóztatta és átkísérte a szombathelyi ügyészség fogházába, ahonnan valószínűleg
Győrbe viszik.

Karácsonyi ajándékok
r í s z etre

zár 365-ik napjához érkezünk, ugyanazzal a
bátorsággal, akarattal és elhatározottsággal fogunk kitartani, mint az első napokban. Nincs
r á d i ó k é s z ü l é k e k e t
az az összefogás, amely térdre kényszerilheti
d i j t a 1 a n w 1 házhoz szállítva kégzséggel
az olasz népet és nincs az a szövetkezés, ami'
bemutatja As r é g i ké- ztl'ókét b e e * * ré 1 i
elvághatja Olaszországot kitűzött
céljaitál.
(Lelkes taps.) Az utóbbi órákban könnyű
vulás mutatkozott a politikai helyzetben, de
kötelességemnek tartom, hogy
óvatosságra
intsem önöket a túlzott optimizmussal szem
rádió- és villamossági szaküzlete
ttó o a y u. 4.
Telefon 11 58. ben. Több oldalról is ismét felszólítottak arra,
hogy ismertessük követeléseinket. Ezek a sürgetések meglehetősen alaptalanok, mert már
október 16 óta részletesen közöltük a francia
kormánnyal tényleges javaslatainkat. Egyesek
lelkiismeretük megnyugtatására ugy veitek
hogy Olaszország elfogadta a gazdasági buti
tető rendelkezéseket és ez elegendő. Én azonban október 21 -i beszédemben az ellen is tiltakoztam, hogy bármiféle megtorlásokról mfg
csak beszéljenek is. Méltányosnak tartom hangoztatni, hogy a francia nép széles rétegei, kü
íönösen a frontharcosok, ellenezték a megtorló rendelkezéseket. Ugyanezt tapasztalom Bel
giumban és más államokban is. Azokat a nemzeteket pedig, amelyek egyáltalán nem szavazták meg a 16. cikkely alkalmazását, iclen és
jövő rokonszenvünkről biztosítom.
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MARKOVICS mernöK
műszaki vállalata

Tisza L. krt 44.

Te!.: 30—20.

D í j t a l a n u l

— Az angol alsóházban elhangzott egy beszéd, amelynek kell, hogy itt is visszhangja
legyen. H o a r e külügyminiszter nyíltan leszögezte az angol kormány álláspontját a fasiszta Olaszország irányában. Tudomásul veszszük, hogy a külügyi hivatal erős Olaszorszá
goi. akar. erős kormánnyal. Európában
erős
Olaszország, amelyet Hoare kíván és amílyel
mi akarunk, csak ugy lehetséges, ha gya r mataink biztonságát Afrikában elérhetjük.
— Az olasz nép meghallgatja a szavakat de
a tettekből is kér. Az a tett azonban, amellyel
december 12-ére bejelentették a kőolajtilalmat, csak arra jó, hogy súlyosan megzavarja a
helyzet alakulását. A Népszövetség egyedül
Olaszországot mondja ki bűnösnek, mert anyagi, erkölcsi és véráldozatok árán rabszolgákat
szabadított fel olyan területeken, amelyeken
Olaszországnak 50 éve elismert elsőbbsége van.
Taps.) Akik azonban azt hitték, hogy a gazat-agí háborúval tönkre tesznek minket, alaposan tévedtek. Az n benvomásom, hogy már
itezdik belátni az elkövclclt tévedéseket. Amikor G'-nfben a büntető rendelkezéseket elhatározták, világválságot idéztek elő. Leghatározottabb meggyőződésem az, hogy amikor a
válságnak vége lesz, az eredmény nem lehet
más, mint az, hogy Olaszország jogait teljes
mértékben elismerik és Olaszország afrikai érdekeit tiszteletben tartják. A várakozás ideje
nlatt akciónkat tovább folytatjuk
Mussolini beszéde végén a képviselők helyűkről felállva, percekig tapsolták és éljenezték.
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A Meteorologiai intézet jelenti este K
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Dessziét ismét bombázták
Adáisz-Abeba, december 7. C sz repülőgépek
ujihh bombákat vetetlek Dctsziére.
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Ezen készülékek kaphatók

Karácsonyi munkaellleset kapnak
METEOR CSILLÁR GYÁR RÍ.
azok az iBsésese&,
rádióosztályán,
akik az ünnepek elüt nem jiíiak munkához
A közgyűlés a szociáldemokraták indítványára leszavazta a kisgyűKárász u. 11.
lés javaslatát
Díjtalan bemuiatástl
„Minden szegedi polgár becsületbeli kötelessége, hogy Szegeden
vásároljon"
(A Délmagyarország munkatársától.) A törvényhatósági bizottság az év utolsó közgyűlését
tariotta szombaton délután Bárányi Tiibor főispán
elnökletével. Napirend előtt vitéz dr. Shvoy Kálimán a kormányzó névnapjáról emlékezett meg.
— A kormányzó tegnap tartotta meg nevének
az ünnepét. Nekünk, szegedieknek — mondotta
Shvoy Kálmán — minden, ami a Főméltóságu ur
személyével összefügg, különösen kedves és ha
mi ma, amikor történetesen ülést tart a törvényhatósági bizottság, megragadjuk az alkalmat és
érzéseinknek itt, a közgyűlés keretein belül és azon
keresztül kifejezést adunk, nemcsak egy formalitásnak leszünk eleget, hanem meggyőződéses kívánságainknak adunk hangot. Magyarország kormányzója és Szeged a történelemben örökre egybe
van forrasztva. Az ország nehéz ós csúnya helyzetében a sors hozta őket össze. A nehéz napok idején e város falai között állott Horthy Miklós a
nemzetet megmentő akció élére, innen indult el
arra az útra, amelynek állomása a Dunántul, Budapest és a kormányzóság volt és mely utja még
ma is tart, tele akadályokkal, nehézségekkel, tövissel, sok-sok gonddal és talán keserűséggel is.
A kormányzó ma is ott halad a nemzet élén, kezében a magasra tartott nemzetiszínű lobogóval, tele
lelkesedéssel, bizalommal és hittel. Es tizenöt év
óta ez az ő hite, bizalma a nemzet egyik fix
pontja. Sok-sok nehéz percében
az országnak
mindenki szeme benne kereste, látta és találta
meg a biztató reménységet. Az ő névnapján az
egész ország, de különösen Szeged város lakos1
"*-*
"'^önhség nélkül a magyarok Istenéhez
pártkü.ön
ford ul és kéri a Mindenhatót, hogy tartsa mei
ncg
a kormányzót jó erőben, egészségben még sok
éven át az ország javára. Inditványozom: a törvényhatósági bizottság mai ülése alkalmával a
kormányzót névünnepe alkalmából táviratilag üdvözölje.
A felszólalást a közgyűlés tagjai nagy éljenzéssel fogadták és a városatyák helyükről felállva, hosszasan éljenezték a kormányzót. Az elnöklő
főispán enunciálta is, hogy a közgyűlés minden
tagja osztozik azokhan az érzésekben és hódolatban, amelyet Shvoy Kálmán felszólalásában kifejezésre juttatott
A főispán ezután bejelentette, hogy Olejnyik
József lemondott törvényhatósági bizottsági tagságáról és helyette a polgármester a soron következő póttagot: Égőd Andor magántisztviselőt hívta be a törvényhatósági bizottságba.
A szokásos polgármesteri jelentést dr. Pávó
Ferenc tb. tanácsnok olvasta fel. A ielentéshez
többen is hozzászóltalc.

a főváros közgazdaságának
terséges támogatása

és erősítése és az a törekvés, hogy a vidék öszszes gazdasági erőit a főváros szívja magába.
Megállapítható, hqgy a vidéki kereskedelem és
ipar évek óta folytatott küzdelme ellenére is
augusztustól kezdve minden hónapban hetekigJ
tartó féláru vasúti kedvezményes utazási atl;alom
volt, amely idő ahtt a vonalok jelentékenyen ineg-

hallgasson Orion rádiót
«a m.(tudja, makkoráf
"Mladl • rádl&U* 10 4» aíatt-»
•int»* ófffh ffc»Akaraskad6nél kaphat«*
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Kelemen Márton

céo,

és küzdeni azért, hogy meglartlnssa a maga számára a szegedi piacot és a szegedi vásárlóközönséget. A sérelmes kormányintézkedésekkel és a főváros gazdasági éleiének támogatásával szemben
nekünk — hogy divatos kifejezéssel éljek —

ta
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MARKOVICS

Belvárosi Hozl
Vasárnap és hétfőn
A legszebb magyar film, a

M a r c h

F ) I

talanul bemutatia

nyomatékosan tiltakozni e sérelmes
állapot ellen

r e d c r l c h

Részlet 1

mes-

TolvzLoj Loo világhírű regínyének filmváltozat*. A többi bjo
repekbea

Cserei

amellyel a szegedi iparosság és kereskedőosztály
a szegedi piacot, a szegedi fogyasztót és vásárlóközönséget akarja a maga számára megmenteni.
Értendők óta súlyos válsággal küzd a szegedi
ipar ós kereskedelem, a folyó év soha nem képzelt módon kedvezőtlen őszi idényét valósággal
katasztrofális téli üzleti szezon váltotta fel. Ha
kutatjuk ennek okait, ugy ez nem csupán az általános válság ós a rossz termés következménye, hanem nagymértékben okozója ennek

növekedett szerelvényekkel túlzsúfoltan közleliedDr. Kertész Béla
tek és az utasok icivétel nélkül mind csomaggal
ű Szegeden való vásárlás erdskeuen szólalt fel nagy tértek vissza Budapestről, ami bizonysága annak,
figyelem közben:
1
— A szegedi Ipartestűlet és a Szegedi Keresszükségletüket ott szerezték be.
kedők Szövetsége együttes akciót indított a szeCélját
tévesztett,
szerencsétlen intézkedés ez, mert
gedi áruk védelme és a Szegeden való vásárlás
ahelyett,
hogy
a
vidék iparát és kereskedelmét
propagandája érdekében — kezdte felszólalását.
A propaganda szó talán kevés ennek a mozgalom- erősítenék kedvező és lemérsékelt tehertarifákkal avégből, hogy kiegyenlítsék a vidék területi
nak a m/egjelölé-ér?. joggal mondhatom
inferioritását a fővárossal szemben, a t°hfrtarimentési akcinak,
fát nem. csőkken tfk, hanem ellenkezőleg, csökkentik a személy tarifát, hogy a vásárlóközönséget olSzóchenvl Mozi
Vasárnap és héltSn
csó
utazással csábítsák a fővárosba.
QRETA GARBÓ csodálatos alakításával
— Szeged város ipara és kereskedelme számára
nem marad egyelőre egyéb mód, mint

KARENINA ANNA

Telefon 33-76.
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Kapható

Kelemen u. 11.

Csányi Antal

rádió és villamossági szaküzletében.

Feketesas u. 22.

ellenszankciókat kell életbeléptetnünk,
hogy megvédelmezhessük saját piacunkat és saját vásárlóközönségünket. Kérem a polgármester
ur segítségét olyirányban, hogy bocsásson ki Szeged város közönségéhez felhívást ós ösztönözze abban a város közönségét arra, hogy mindeiki. aki
K e l l e m e -

m e l e g

lesz

pu lowerje, blúza, sálja,
ha a

gyapiufonalakat
(leg-olosóbban) n i unk vásárolja,

Tisza Áruház
Püspökbazár
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názása ügyében adott be indítványt. A városrendező bizoítság elé utalták a javaslatot. A másik
indítványában a 20 pengőn aluli értékben elzálogosított téli ruhák visszaadását kivánta. A közg y ű l é s többsége azonban napirendre tért az indíta v e z e t ő
m í r k a .
vány felett, mert a jelzett zálogtárgyak visszaadása 40.000 pengő terhet jelentene a városra,
erre pedig nincs fedezet.
A népjóléti bizottság elé utalták Dáni Jánosnak
3 segeden keresi kenyerét, tarts« kötelességének a beállók változatlan meghagyását kivánta. Papp
másik két indítványát, amelyek az elemi iskolákszegedi ipar ós kereskedelem támogatását, leheJózsef hasonló értelemben szólalt fel. Dr. Koban iskolai otthonok felállításáról, Móra-, Felsőtőleg
vács József a vásárcsarnok felépítését sürgette. é6 Alsóvároson pedig egy-egy melegedő helyiszegedi származású áru! vásárolKözegészségügyi szempontból fontosnak tar!ja a ség létesítéséről szóltak.
jon és mindeneseire csak Szegejelenlegi helyzet megszüntetését. Back Károly szóLájer Dezső azt kérte indítványában, hogy a
den vásároljon.
vátette a kocsibeállók elhanyagolt állapotát és in- szükségmunkára szoruló munkanélküliek it a szükdítványt tett arra, hogy a kocsibeállók tisztán- ségmunkaalap terhére karácsonyi segélyben, iltartására kötelezze a város a tulajdonosokat. Dr. letve munkaelőlegben részesítse a város.
I>ájer Dezsó
Söreghy Mátyás a kocsibeállók megszüntetését,
A közgyűlés napirendretérést javasolt az indítszintén a polgármesteri jelentéihez szólalt fel és
Nagy Fei inc azt kivánta, hogy a kocsibeálló tulaj- vány felett, mivel 36.000 pengő kellene a segélyeazt kérdezte, hogy vájjon Szöged lakossága el
donosok«: kötelezzék arra, hogy udvarukat: ce- zéshez, egyébként is miniszteri rendelet értelmévan-e látva azokkal a szükségíatekka!, amelyek
menteztes ék ki. Félévi haláridőt kellene erre en- ben csakis munkával lehet segélyezni a munkaminden ember számára rendkivűl fontosak volgedélyezni. Dr. Beretz Péter higiénikus beren- nélkülieket.
nának. Hangoztatta, hogy
dezések kötelezővé tételét sürgette a koosíbeállókLájer Dezső élőszóval is megokolta indítványát
szinte anarchisztikus
tempóhen
nál. Dr. Ernyey István nemcsak orvosi, hanem a közgyűlés élénk figyelme közben:
folyik az export
idegenforgalmi szempontból is kívánatosnak tartja
— Kifogásolnom kell, hogy az előterjesztés szea
Jcocsibeállók megren ¿szabályozását.
rint karácsonyi segélyt kérek a szükségmunkásoik
A h l ei továbbra ís így tart, szinte megikadéSzavazás során a közgyűlés többsége hozzájá- részére — mondotta. Legkevésbé sincs erről szó
lyozhatatlan lesz a nagymérvű drágulás.
az indítványomban. Én azért terjesztenem elő a*
— Gondoskodni kell arról, hogy Saradén az rult a közrendi szabályrendelet megalkotásához,
indítványt, mert sokszor előfordult már a múltellátás biztosítva legyen, éppen ezért inditványo- amely az egészségtelen kocsibeállók megszünteban, hogy szegény családok, amelyek karácsony
zom, hogy az export adatainak birtokában a fő- tését mondja ki.
Elhatározta a közgyűlés, hogy a pénzügyi bi- előtt nem jutottak munkához, fűtetlen szobában és
ispán és a polgármsstrr j, írjanak el a kormánynál
zottság javaslatára felír a kormányhoz és
népkonyhai koszton ünnepelték. Az vezetett most
n város élelmezésénele biztosítása érdekében.
engem, hogy karácsony ünnepén ne legyenek nélA polgármester
az OTI, valamint a MABI köle«5külözők.
Az én indítványom csakis ezek segitésére
nökből 800.000 pengő hitel megmindkét felsaólnláfra válaszolt.
vonatkozik, tehát nem helytálló, amivel az előszavazását kéri
Minden szegedi polgár számára
adó meg akarja ijeszteni a közgyűlést, hogy a seSzeged városa számára. Ebb i
összegből a köz- gélyezés 36.000 pengőt emésztene fel. Jóval kebecsületbeli
kötelességnek farija
ponti temetőt, ravatalozót és esetlen a városi
azt, hogy Szegeden vásároljon.
vesebb ősszegről volna tzó és nem is segélyről,
strandfürdőt építenék meg. Lájer Dezső ezzel' csakis munkaelőlegről kell beszélnünk, amit azIlyen értelmű felhívást már kibocsájlott egyikszemben azt javasolta, hogy a külterületi vízveze- után ledolgozhatnának a segélyhez jutottak. A
ben, ezt most hamarosan megismétli.
tékek továbbfejlesztését is hajtsák végre a kölközgyűlés tagjainak emberséges érzésére apelláLAjer Dezső felszólalására megjegyezte a polcsönből. A közgyűlés többsége azonban nem já- lok és kérem az indítvány elfogadását.
gármester, hogy az rendkívül aki|X»an megfontorult hozzá az indítványhoz.
Grüner István azt hangoztatta, hogy sokan van-,
landó, bér kétségtelen, hogy rendkívül nagyfonnak, akik december 7-ig sem jutottak foglalA helypénzszabályrendelet
tosságú kérdés az, amit Lájer szóvátett. De gondolni kell a gazdaközönség érdekeire is, az in- ügye került szóba ezután. Dr. Gombos József tfe. koztatáshoz a szükségmunkáknál. Félő éppen ezért,
nem minden munkanéldítványnak megfelelően azonban szakközegek ut- tanácsnok ismertette a szabályiéndeletmódositás! hogy karácsonyig
ján összeállítja a helyi export adatait és ezután előzményeit, majd dr. Hunyadi-Vas Gergely szóvá- küli kaphat beosztást. Javasolná, hogy aki két
megjelelt5 intézkedéselel tesz a város élelmezéséi- tette, hogy a helyj>énzek ellen már 1927 óta ál- héten át nem dolgozliatík karácsony előtt, annak
egyheti munkaeloíegel adjon a város.
nek biztosítására.
landó a panasz. Amikor a pengőszámitás életbeShvoy Kálmán bejelentette, hogy a Nep közlépett, a nelypénzeknek a közgazdasági viszonyokA köriratokat
gyűlési tagjai ugyanazon a nézeten vannak, mini
hoz való alakulása elmaradt. Most volna rá mód
tárgyalta ezután a köz^yülé és ellialározla Bács- megszüntetni az aránytalanságokat. Peták Ferenc a két előtte felszólaló a karácsonyi segítés kérdéBodrog vármegye javaslatára, hogy a kisiparosok
sében. A város ínségeseit karácsony előtt valamiazt kivánta, hogy a nagy jószágok helypénzdiját
részére kwdvezménve* kamatú, hosszu'ejáratu böl- ne emeljék, Szélpál Benő hasonló értelemben szó- lyen segilésben kell részesíteni, hogy ezen a 6zenfl
csön folyósítását kéri a kormánytól.
ünnejien ne legyen éhező ember ebben a városlalt fel. Dr. Dettre János azt kivánta, hogyha
ban.
Azt kérte, hogy a segítésre nézve tegyenek
Győr városa a nvolrőrai munkaidő bevezetését az uj szabályrendeletet
elfogadja a közgyűlés,
és a vasárnapi munkaszünet kö.elező kiterjeszté- tmond ják ki, hogy i'e.U bbezésre való tekintet nél- konkrét inditványt.
siét kélte. Lájer Dezső azt jiva.solta exzel kapcso. kül életbe lépteti, azt. Lá/er Dezső a földön árusíA polgármester felvilágosította a közgyűlést,
latban, hogy kérje a közgyűlés feliratában a korhogy
a népjóléti hivatal karácsony előtt vakh
tók nehéz helyzetére mutatott "rá és a régi helymánytól, a nyolcórai munkaidőt és azt, hogy a pénzük meghagyását indítványozta.
mennyi munkanélkülit munkához kívánja juttatminimális munkabére!;-I az asztalosiparon hívül
ni az inségmunkálatoknál, hacsak az időjárási viA közgyűlés hozzájárult a szabályrendelet m ga többi szakmára is kiterjesszék. A közgyűlés az
szonyok ezt nem akadályozzák meg- Arról szó lealkotásához. Az uj helypénz a baromfiakra és a
indítványt elfogadta. Ugyancsak elhatározta a közhet Lájer Dezső indítványa értelmében,
hogy
tanyaiakra 50 százalékos csökkenést, a nagy jógyűlés Löffler György indítványára, hogy a kőmunkaelöleget nyújtsanak azdknak a munkanélszágok után 100 százalékos emelkedést jelent, a
telező vasárnapi munkaszünet kiterjesztését fféri
külieknek, akik esetleg nem jutnak munkáhoa
piaci árusoknál pedig négyzetméterenként egyfora kormánytól.
karácsony előtt.
mán 8 fillér lesz a helypénz
Sor került ezután az év végén a sz ilbizot/sáMarkovics Szilárd azt javaeoltn, hogy társadalElfogadta a közgyűlés
gokhól kilépő bizottsági tagok helyének betöltémi gyűjtést indítsanak Szegeden ós ebből létesíti
a hidvámok 10 százalékos mérséksére. A városatyák titkosan szavaztak és amíg a
senek alapot a munkanélküliek karácsonyi segílését,
szavazatokat összeszámolták, a közgyűlés meg^tésére. A maga részéről hajlandó ehhez az alapkezdte a tárgy-orozat többi páni jának tárgyalását. majd hozzájárult Molnár József főszúnn. '10- hoz 200 pengővel hozzájárulni. (Taps.)
Elfogadták a hivatalos órák ujabb szabályozására
A közgyűlés végül Lájer Dezső indítványának
ly»ltes ós Papp Ferenc tíizollófőparancsnok nyugalkololt szabályrendeletet, amely a hétvégi munka- díjazásához.
értelmében felhatalmazta a polgármestert, hogy
szühelot a léli hónapokra is állandósítja.
Bemutallák a közgyűlésnek az 1936- évi ulaíapi a szükséqm unkához nem jutott munkanélküliekKözben dr. Tóth Róla jiolgárnieslerhelyettes ki- költségvetést, melynek bevétele 211.000 pengő és nél: karácsonyi segítés címén murkaelőleget adhirdette a nakbraottsági választások eredményét,
jon, amelyet később ledolgoznának.
ugyanennyiben állapító! :/ik meg a kiadásokat is.
összesen i i o szavazatot adtak le. A hivatalos lisAz év utolsó közgyűlése ezzel egyneerved 9 óraNyolc óra előtt tértek rá
ta, amely nagyjában megfelel a bizottságok edkor véset ért.
az indítványok
digi tagnévsorának, megkapta a többséget.
A nemzeti és gyászlobogók kö'e'ezö használa- tárgyalására. Csekey István Liszt Ferenc emléké- Hó és sárcipőjét 24 órán belül kifogástalanul
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táról szóló szabályrendelet-tervezetet tárgyalta ezután a közgyűlés és hozzájárult némi módosítással
a szabályrendelet megalkotása >"/. így elhatározta,
hogy május 7-ikét, amiikor ¡1 v.egedi ellenforradalom ki,ö. ', színlén köte!e«>leg megünneplik a
városban, amely alkalommal a házak feílobogówisa szintén köle'ező lesz.
Ai első ko
• ibb vita
a közrendi szabályrendelet
Körül ke.ldkezett. Dr. Katona István ta. ' nok is
mertette a tervezetet, amely meg akaija szüntefm a twnvwt kocsibeállókiat. Fodor István a kocsi.
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nek megünneplésére benyújtóit indítványát elfogadta a közgyűlés. Shvoy Kálmán és több társa
a székesegyházi karnagyi állás vé;,drges me rs^srvezése és ideígk ;»en Antos Kálmánnal való betöltése érdekében jegyzett be indítványt.. Az indítványt Shvoy Kálmán felszólalása után egyhangúlag elfogadták.
Dr. Kovács József a tbc. belelek részére gyógyintézet feállilását kéne. A javaslatot « a k i izottság elé utalják, Schmidt József iiv.utványára i'elirnak a kormányhoz a fe'sőipari&üola uj épületének visszaadás 1 érdekében.
Báni János a Csaba-ucoa kikövezóse és csator-

HÖLGYEIM!
Modem

frizurák.

szakszerű h a j f e s t é s

olcsó Aron,

Csakis id.
speoialis hölgyfodrász és kozmetikus, Br. Jósika u. 24,

re

Meghalt Bontá József
Bontó József kegyes rendi tanár, aki közel ltus/
év>g tanitott Szegeden, Budapesten hosszas szenvedés ulán hetven éves korában meghalt.
A régi piarista-tanárnemzedék bővel kedel I nagy
tehetségekben. Ezeknek egyike volt Bonló József,
a latin és görög nyelv végtelenül egyszerű, tanítványaival finom közvetlenséggel érintkező tanára.
Azalatt az idő alatt, amelyet Szegeden löiiötl, élénk
és meleg kapcsolatai támadtak a társadalommal
is, amely mindig nagy szeretettel övezte nemcsak
a kiváló taniiórendet, h- 3m annak olyan kimagasló tagjait is, mint amilyen Bontó volt.
A háborút megelőző években helyezték Budapestre, ott is vonult nyugalomba s a budapesti rendház csendessógében és visszavonultságában töltötte,
fizikailag és idegileg betegségektől legyöngülve,
élete utolsó éveit is. Az egykor nyúlánk, nyílt ar->
cu, külsejével bizalmat gerjesztő ember alakja
megrokkant; a pesti Petőfi-tér egyik padján üldögélve élvezte a rajongott napot és világosságot és ha tanítványai közül valaki felkereste, megrendülten panaszkodott betegsége miatt és könynyekig meghatódott boldogsággal emlékezett viezsza szegedi éveire. Ezt a várost zárta legmelegebben szivébe és azt a nemzedéket, amelyet szegedi
műkőié?« során utolsónak é'-eHsésriztetell le. mint

KARÁCSONYRA
Célszerű ajándék a

HA-HA cipő!
Remek választok, olcsó szabott árak. Hócipő U, öócslzmáh,
s d r c l öle a l e g ú j a b b
m o d e l l e k . Papucsok, tiázicipők sokféle kivitelben.
ABC könyvecskére 4 havi hitel.
SZEGED, KELEMEN U C C A I 2 . • • H D B H N H N I L I S F L H H H
osztályfőnők. Ennek az osztálynak voltak tanulói:
•'r. Berecz János. dr. Szivessy Lehel, vitéz Zá. \
Emil tábornok, dr. Bálás Sándor főügyészhelyettes, dr. Bárkányi Ödön
ró, dr. Szemek
Sándor és dr. Mokkái Endre orvosok, dr. Katona
István tanácsnok, Wagner Gyula műszaki fő'anácsos, Andrényi János Máv. felügyelő.
Halálának hire szombaton délután jutott el
Szegrdre és mély megrendülést keltett mindazokban, akik Bontó Józsefet ismerték é ir.ej-anullá'
szeretni, mert a jó ember kimerithe!etjen bölcsességével és melegségével élt. cselekedett és munkálkodott mindig.

Csillárt, rádiót
imFt I FLDU R
Ccillárnvár
Í 1 USílldrgyar

s o á t

szegedi ozieieben vasa
rOifOll!
Néhány tájékoztató ármodern ebédlőcífllár
p 17.-

Allólámpa, modern
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Az ufo?só órákban enyhítettek
a makói ellenzéket megbénító
korlátozásokon
Tarnay alispán garantálta a vasárnapi választás
titkosságát
(A Délmagyarorszdg makói tudósítóidtól) A
vasárnapi makói városi képviselőválasztások izgalmai a választás előestéjén tetőpontra hágtak- A teljes némaságra kárhoztatott ellenzéki
pártok kiáltványának — amely Hódmezővásárhelyen Takács Ferenc országgyűlési képviselő
felelős szerkesztésében és kiadásában jelent
meg — lefoglalását máig sem oldotta fel a
rendőrség, de nem adott arranézve sem felvilágosításit. hogy

Az a körülmény« hogy Takács Ferenc kép•
viselő megjelent Makón s annak a hire. hogy a
vasárnapi választás napjára Ruppert
Rezső,
Esztergályos János és egy független kisgazdapárti képviselő is Makóra érkezik, némi enyhülést hozott a tulfesziilt kedélyek
számára,
annyival is inkább, mert a rend)ri készültségen
s az ellenzéki pártvezérek állandó tiíkosrendőri
felügyeletén is szombaton délben enyhítettek-

o lefoglalás milyen okból és milyen
alapon történt

A legkomolyabb megnyugtatásként terjedt el
a hire > annak a nyilatkozatnak, amelyet a vasárnap^ választás elnöke. Tarnav Ivor alispán
telt. aki kijelentette, hogy

Az ellenzéki pártok erre kiáltványukat uj alakban ismét megjelentették és annak terjesztését.
Takács-Ferenc országgyűlési képviselő személyes irányítása és a főispánnál, az alispánnálvalamint a rendőíségon történt eljárása után
szombaton délutdn megkezdték. A Várospolitikai Újság címmel megjelent 8 oldal terjedelmű kiadvány ismerteti a választási előkészületek során az ellenzéki propaganda lehetetlenné
tétele körül történteket A választásra szövetkezett három ellenzéki párt vezetői valamenynyien felvonulnak a Várospolitikai Újság hasábjain. amelynek névrcszóló címzésekkel eddig
forgalomba került példányait valósággal vadásszák az érdeklődő választók

Perzsaszőnyeget
m'-ként 34 P-ért kaphat már igen jó m i n ő s é i ,
ben. S z O n o e g t O V i m i szakszerű vezetés mel•áílal

Gábor szönyeuszovö,
N e m e t t a k á c s t»- 30.

a vasárnapi szavazások titkosságát
feltétlenül biztosítja
s gondqskidík arról- hogy a választási helyiségek előirt körzetén kivül, a választási agitáció
megengedett formáit ne
akadályozhassák
meg- Ennek nagy fontossága van az ellenzék
•szannára nemcsak azért, mert eddig a választási
agitációban Makón még soha ne m tapasztalt
módon korlátozták, hanem azért is. mert az ellenzéki propaganda korlátozását arra használták fel. hogy a . durólisták" és ,¿'ellenzéki"
listák egész tömegét hozzák forgalomba• amelyek ellen ez az utolsó percben biztosított agitációs lehetőség némi védelmet nyújthat- Nagy
hiányokat és hátrányokat kell e téren pótolni,
mert amint
az kétségtelenül' megállapítást
nyert, a magát ..Városi Polgári Párt"-nak nevező Nep-alakulat a gyüléstilalom ellenére na"
Dok óta a legkülönbözőbb módokon keresett és
talált lehetőséget arra. hogy nagyobb választócsoportrvk előt' szóSeli ag'ációt fejtsen ki ugv
3 i-hrá: min t. városi i-: !s-

A szavazások különbéin a 13 makói szavazókörben reggel 9 órától délután 4 óráig tartanak- A szavazólapokkal történő szavazás, amint
azt a választási elnök garanVilta. feltétlenül
titkos lesz•

BABAKOCSIT

kéizitötöl!

Legszebb karáosonyi ajlndék.
— Olcsó, megbliható
U E k i n A E E
gyermekhoc»lké»ill«.
K C n U U r r 2eiia-ler
rZrlnyl-nooul oldal.>

Vehetnek-e pénzt fel
az adózóktól az adóhivatali becsüsök
(A Del magyar ország munkatársától)
A kö'
zelmultban gyakran megtörtént, hogy a végrehajtások alkalmával a becsüsök pénzt vettek
fel a felektől• A polgármester, amikor erről tudomást szerzett, szigorúan megtiltotta» hogy a
becsüsök pénzt vegyenek fel- Ennek ellenére is
megtörtént, hogy egyik végrehajtó megbízta a
becsüsét, hogy az adóhátralékosoktól felvegye
a pénzt, amellyel az adótartozását rendezni
kívántaA polgármester az eset kapósán jelentéstételre szólította fel dr- Hammer Fidél t b tanácsnokot. a városi adóhivatal helyettes vezetőjét. aki szombaton a következő jelentést te*
fesztet-te a polgármester elé:
— Még 1935 november 27-én jutott tudomásomra. hogy Olasz Ferenc végrehajtó az általa
előre aláirt elismervényeket átadta Spitzer Jenő nevű becsüsnek, hogy meghatározott helyeken pénzt vegyem fel- Ezért azonnal megindítottam ellene a vizsgálatot, amely még most is
folyamatban van- Olasz Ferenc végrehajtó jelentésében azt válaszolta, hogy egy-egy árverésre 5—600 tételt is kénytelen a tételek sokasága miatt kitűzni és a kitűzött tételeket másként véglegezmi nem tudná- A városi adóhivatal
még a végrehajtók pénzfelvételénél is a legszigorúbb és a leggondosabb előrelátást tanusitjamert számozott elismervény-tömböket. füze'eket kapnak a végrehajtóik a pénz felvételére :s
minden elismervénynek van másodpéldány;!Az egyik példányt beszolgáltatja felülvizsgál';
végett az adóhivatali számvevőségnek, a ni
sík elismervényt pedig odaadja nyugtaképen
félnek- Más nyugtára a végrehajtó nem veh. 1
fel pénzt- Arcképes igazolványt minden végre
hajtó kap. hogy az adózó felek előtt tnagá' iga
zolni tudja- Az igazolványban pontosan fel van
tüntetve, hogy az illető végrehajtó-e- vagv
sem. Ezt az igazolványt a hivatalvezető és a
végrehajtási osztály vezetője havonként láttamozza. k»gy az adózó közönség láthassa, melyik hónapban van még a végrehajtó feljogosít
va a pénz felvételéreA jelentéssel kapcsolatban dr Pálfy József
polgármester közölte a Délmagyarország munkatársával. Ihogy a ¡közönség érdelkében foglalkozni kell ezzel a kérdéssel- A váiros hatósága foglalkozik a megoldás problémájával-

Ha örömet akar szerezni,
vegy n karácsonyi ajándékot a

városi EivemdabaiL
Kárász ucca 9.

Megbízható gramofonok, legújabb táncslágereÜi.
müvészlemezek, könyvak, játékok, levélpapírok!,
töltőtollak, karácsonyfadíszek és más ajándáktár«
gyak karácsonyi csomagolásban.

DÉLMAGYARORSZÁG

PÉCSI HOHSZ, loiásmi, mmm
A bécsi Ringtheater
égése ötvenöt év előtt
Vasárnap Bécs városinak igen . szomorú
gyás2fordulója van- Ötvenöt éve annak- hogy
a Schottenringen levő Ringtheater leégett és
1100 ember szenvedett tüzhaldlt a
Hoffmann
meséi cimii színdarab előadásának megkezdésekorMint másodéves műegyetemi hallgató szemtanuja voltam ennek az óriási
tüzkatasztrófának- Bécsben az Auerbergstrassen volt a
magyar diákság egylete. Akkortájt jóformán
tagsági dijat se fizetett a külföldön tanuló magyar ifjúság A hazai szerkesztőségek ingyen küldték a fővárosi és vidéki lapokatminden főiskolai hallgató megtalálta kedvenc
lapját- Magyar kereskedők üzleteik lebonyolításához ott kerestek tolmácsot 6s akár mint
fordító- akár. mint társalgó a magyar swgénysorsu diák könnyen juthatott meSléktoglaíkozásihozTörtént, hogy december 8-án. ugy fél hét
Ara tájban az egyesületből eltávoztam, de alig
értem az ucoána. már hallottam a Ringtheater
égésének hirét- Visszafutottam és közöltem a
h'rt a fent levőkkel- akikkel együtt a Schottenrlngen levő Ringthea terhez in dűltünk- Ekkor
már oly nagy volt a tüz< hogy egész Bécs fényárban úszott• Nyolc óra felé eaer és ezer ember bámulta a lángnyelveket. Arról, hogy hány
emfoeréletáldozata van a katasztrófának, senki
sem tudott- A tüz a színpadon keletkezett és
elkövették azt a hibát, hogy nem eresztették
le a függöny*« (azóta van mindenütt viasbö'
a függöny és azóta vannak -.vészkijáratok" is),
a gázt pedig lecsavarták- Így a közönség teljes sötétségben maradit» kijáratot mem talált.
A filst és a lángok 1100 embert öltek metamiről még 9 óra felé sem tudott s*nkt A helywlnen megjelent Albrecht főhercegnők ezt
jelentette a rendőrtiszt:
— Kaiserliche Hohrit- AHes «érettet!
A fiatalság erre méz a hölgyekkel is enyelgett! Csak 10 ára n'án tudtuk meg, hogy a látogatók maidnem valamennyim a tilz dldotatdiri estek- A bécsi nép sokáig gúnyolta utonutfélen a rendőrsége* és később ha a rendőrség dőtt az »AMes gc*eUet"-et emlegette valaki. azt egyszerűen lefonták!
Jauner igazgató öngyilkos
'etil
A feWsmcrl.'etetlcnségiig összeégett áldozatokat. az elszenesedett hullákat napokon át vitték az ..Allgemeime Krankerihausba" haló az
agnosakálás céljából a hullakamarába helyezték valamennyit!
Kit egy gyűrűről, kit egy ruhafoszlányról ismertek fej- Kis gyermekek szüleiket. férjek
h i t v e s ü k e t , arák vőlegényeiket vesztették el!
Nagy volt a bánab leírhatatlan a szenvedésA fel nem ismert holttesteket a Horcogérsek
szentelte be. majd a különböző vafllásif el ékezetük papjai áldották meg hantjaikat- Zimankós nagy hidegben earen és ezren vetek részt
a temetésen- Hz időkben újsághoz is alig juthatott az ember- rikkancsok még nem voltak• 'irha kellett állni, mint a bábomban valamelv
í'elmiszftrért. annyira elkapkodták a lapokat!
Az ujságoldnlakat az áldozatok névsora töltötte be: A Ringtheater helyén a borzalmas fflz
emlékére.gyönyörű kápolna épültA bécsi és osztrák nép a hátramaradottak
részére milliókat gvfljtfM- de hogy ml történt
a nagy összegeikkel, azt m^r nem tudomA nasrv gyász esemény előtt a vakációt Győrött töltöttem- Itt egy magyar Iparos két skatulya Tuba-szivart ígér'- ha fiát Bécsben német szóra Vhozom egv vállalathoz. Hz sikerült is- Hónapokkal ezuMin ép december 6"án
irásbelUcg kértem
tparost. lenne szives a
két skatulya igért szivar helyett inkább annak
crlékét beküldeni, tudván azt.
hogy diáknak
pénzire van .«üksége- Aznap tud**™ meg.
hogy ez a szegény flu ts honnégett, hogy apja
a temetésre jött- de azt is megtudtam- hogy
a sr-egény flu lakótársával indult a szinházbade a megváltandó hely miatt valahogy összevesztek- a lakótárs visszamaradt:
megmenc
kifít- Akkortájt volt egy kartársam, szegény
diák. ki Jurier dr- orvosnál, a Neubamgasse 70
-z- hájban kapott házitanítói foglalkozást* vagy
20 forint havifízetéss-el- ünnepnap lévén- a szen n y flu ebédre volt hivatalos! Ebék közben

1955 december 8 :

árun*

az orvosné arra kérte, hogy a délutáni séta
után vezesse a gyerekeket a színházba- Az
egyetemi hallgató- akinek nem volt elég pénz-e»
húzta, halogatta délután a dolgot, de a gyermekek nagyon nógatták! Erre elment a színházba és azzal jött vissza- hogy minden jegy
elkelt! Megvigasztalta a gyermekelkei, hogy
elvezeti őket a Wiedeni színházba- Már a Wiedeni színház közelében voltak, amikor a Ringtheater égéséről értesültek!
Ekkor a gyermekek kívánságára inkább a tüz
megtekintésére siettek! Közben a szülők is értesültek a katasztrőfáról és kétségbeesve indultak el a gyermekek felkutatására,
akiket

közben a tanító hazavezetett.
Leírhatatlan volt a szülők öröme- amikor a
pusztító tűztől jövet otthon találták legdrágább
kincseiket! Faggatták az egyetemi hallgatót»
hogy miért nem ment a gyermekekkel a szriffi"
háziba és a szegény főiskolai hallgató bevallotta. hogy nem volt pénze jegyekre! A pénzhiány mentette meg tehát a két gyermek életét- Dr- Jurier magához ölelve kartársamat,
teljesen házába fogadta, tanulmányainak befejezéséig gondoskodott róla. sőt özvegy anyját is támogatta- Azóta hosszú idő mult el és
barátom nemrég, mint neves ember halt meg!
Perl Mihály-

G y e r m e k j á i é k o k
S
a l e g o l c s ó b b
á r o n

Öt hold igéret-földért
magára vállalta az emberölés bűnét
egy szegény béreslegény,
de a börtönben rájött, hogy becsapták
(A Délmaeyarország munkatársától)
Érdekes ügy szálalt bogozzák hetek óta a hatóságok Egy földéhes tanyai legény áll az érdekes
történet középpontjában- A másik szereplő
egy gazdag kisbirtokos egyetlen fia- A szegény legényt hosszú hónapokkal ezelőtt a szegődi őrvényszék szándékos emberölés miatt
súlyos fegyházbüntetésre ítélte Az ftélet jogerős tett és a legény bevonult a Csillagbörtönbe letölteni a súlyos büntetést. Szokásos
tanyai bűnügy volt az eset. Egy legényt kocsmai mulatozás közben agyonszúrtak- Az estnél ott volt a gazdag legény Is és ellene emelt
vádat az ügyészség szándékos emberölés címén- Az eljárás során azután a szegény legény- aki egyébként a gazdag kisbirtokoséknál állott béresként alkalmazásban, kijelentette. hogy ő szúrta le az áldozatot- El is ítélték
és ezután megkezdte büntetését a komor Csóllag-bör'iftnben.."
Hetekkel ezelőtt a súlyos fegyházbüntetésre
itélt legény kihallgatásra jelentkezett és azt a
meglepő bejelentést tette, hogy a gyilkosságot
nem ő- hanem gazdája fia követte el- ő csak a
legény rábeszélésére vallotta magára a bűncselekményt- Részletes vallo-mflsábiM a következők derültek M: A gazdag legény, amikor
érezte, hogy
szorul a hurok a nyaka körüligyekezett ráb'rni a bérest, hogy vállalja magára a gyilkosságot* Először tiltakozott a dolog elten, de később olyan csábító ajánlatokat
tett neki. hogv kötélnek állott- A legény azt
Ígérte, hogv először is gondoskodik védelméről és kis büntetéssel megússza- Felajánlott öt
hold földet is- arra az esetre, ha sikerül a dolog- Ezt az őt Inld földet akkor kapta volna
rneg, ha büntetését letölt! és kiszabadul- E1-

mondotta a legény, hogy az öt hold föld nagyon csábitotta- Kiszámította- hogyha 'iz esztendeig is dolgozna- mint béres. akkor sem
tudna öt hold földet szerezni- elhatározta tehát. hogy ¡1yenmódon szerzi meg a földet- mert
ha kiszabadul, még mindig fiatal embeT le<sz
és ui életet kezdhet a földön- Az egyezség
tehát létrejött és »erről írás is készült- Azonban
tapasztalatlanságában elkövette azt a hibát,
hogy az írást gyanatlanul otthagyta a legénynél Az ugyanis elvette tőle azzal, hogy a b ö r
tönben esetleg megtalálnák nála és akikor füstbetnenne az egész terv- Az írást a gazdag
legény szépen összehajtogat* és zsebrevágtaDe megígérte neki. hogy amíg bent van a börtönben. mindig gondoskodik róla anyagilag, állandóan pénzt küld néki. hogy kívülről ,»spájzolhasson". ahogy a kívülről való étkezést
börtön-nyelven mondjákDe a sok szép ígéretből azonban nem lett
semmi sem- A sziegény legény bent üli a b ö r
tönben és várta a segítséget. Nem történj segítés a per folyamtán és később sem- Az igért
pénzküldemények elmaradtak- a gazdag legény
teljesen elfelejtkezett róla- A börtönben kezdet'
feleszmélni- O't világosodott meg bemne. hogy
becsapták és a földet is keresheti majd. h?
kijön, hiszen nincs semmi írás a kezében. Köz
ben földije is érkezett a börtönlbe és attól hal
lotta- hogy a gazda-fiu nevet rajta és azt me
séli. hogy jól eltette őt az útbólígy határozita e! magát arra- hogy kihaalgatásra jelentkezik és mindent elmond őszintén
A lesjémy vallomását jegyzöV-ftnyvbe vették
és megindult ennek alapján a vizsgálat- amely
tiszitázni fogja, hogy ml igaz a szegény legény
történetéből-

Használta ki a pénzszűkét!
és
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II jugoszláviai
kiutasítások évfordulója

M i c s o d a kivil&gltfts
v a n Itt ma ?

Most egy éve, hogy a jugoszláv hatóságok tömegesen dobták át a trianoni határon a délvidéki magyar családokat. December 5-től 13-ig
megszakítás nélkül érkeztek Szegedre azok a vonatok, melyekre a kiutasítottak százait zsúfolták
fel. Az embertelen bánásmód bire szinte órák
alatt elterjedt az egész világon éls mindenütt a
legmélyebb felháborodást keltette. A világ legnagyobb sajtóvállalatai küldték el Szegedre tudósítóikat, hogy igy közvetlen tapasztalatok alapján számolhassanak be a jugoszláv hatóságok
minden kultúrát ás civilizációt megcsúfoló
lénykedéseiről, valamint a kiutasítottak kétségbeejtő helyzetéről. A nagyarányú nemzetközi sajtópropagandának köszönhető, hogy a
jugoszlávok a z egész világ felháborodásának
hatására végül beszüntették a további kiutasításokat A szomorú események évfordulója alkalmából a Magyar Újságírók Egyesülete szegedi osztálya üdvözletével kereste fel a nemzetközi sajtó mindegyik orgánumát, amely annak idején hangot adott hasábjain a kiüldözött
magyarok ja jszavának

lorontáli
magyarperzsa
függöny
és bútorszövet
cikhewkbOl mélyen leszállított
árak meiieii nany
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Kaiser Rádiólaborafórium

és Villamossági Vállalat,

Halál a panoptikumban
Irta SZÁNTÓ GYÖRGY.
Megforgatta a korongot ós néhány lépést hátrált. Kezében megreszkettek a mintázó fácökák,
most lott a nedves agyagból egy faun és egy kentaur harca. Igen, hiszen izmaik feszülnek, inaik
kiugranak, torz arcukra kiül az őserő: a küzdelem. És mindez agyagból, mintha a mítosz válna
most valóra, az 8 reszkető keze egy Isten keze
lenne.
Csibi nagyot ásított ebben a szent teremtő pillanatban. Azután fokozatosan előbukkant a paplan alól két kis ökölbeszorított keze, vékony csuklói, a hamvas alsókarok, a rózsaszín könyök, a
gömbölyű felsőkar és a hónalj selyempíhéje. Nyújtózott. Aztán még egyet ásított, a vibráló reggeli
napsütésbe hunyorgatva. Most tágranyiltak azok
a furosavágásu szemek, amelyeknek a nézése puhává gyúrta a szobrászt, mint az agyagot.
— Hát maga már megint miféle bolondságot
fabrikál itt? Nézzék osak, egészen ki van izzadva a munka lázában, ahogy az a hülye, pacsmagoló barátja mondja. Na, de kinek dolgozik maga? Kinek kellenek ezek a zagyva>ságok itt? Csinálná meg inkább már egyszer a Mándoky ezredrsné plakettjét, hogy a piacra mehessek. Éhes
vagyak, érti? Éhest
A szobrász riadtan bámult a furcsa metszésű
i.-gy szemekbe. A szája kinyílt, valami dadogó
válaszra, ebben a pillanatban kopogtattak. Még
egy tekintetet vetett a fehér karokra, aztán kilé-
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STEFANIA
Irta TONELLI
Idestova félszázada lesz már, hogy Rudolf
trónörökös elköllözött az élők sorából. Halálát sokáig misztikus titokzatosság vette körül,
amely csak az utolsó esztendők folyamán kezdett oszladozni. Ma már a kétségtelen bizonyosság erejével lehet megállapítani, hogy önkezével vetett véget az életének. Minden egyéb
kombinációt a mesék országába kell utasítani.
Ezt igyekeztem kimutatni három cikkemben,
amely az elmúlt hetekben jelent meg s melyekben egyúttal lélektani
következtetések
alapján magyarázatát is próbáltam szolgáltatni a trónörökös tragédiájának. Az okfejtésemben Hoyos József grófnak a titkos császári és
udvari levéltárban deponált memorandumára
és Lamsdorff gróf későbbi orosz külügyminiszter naplójára támaszkodtam, akik csekély

SÁNDOR.

eltérésektől eltekintve egyezően mondják el a
mayerlingi tragédia történetét.
Mikor a cikkeimet megírtam, nem tudtam
róla, hogy megjelenés előtt áll Stefánia özvegy
trónörökösnének memoárja. Most már előttem
fekszik a könyv, amely „Ich sollte Kaiserin
werden" címmel jelent meg egy lipcsei vállalat kiadásában. Azt hiszem, aki ezt a könyvet
elolvassa, annál a kétségnek legcsekélyebb árnyalata sem marádhat fenn, hogy öngyilkosság, még pedig kettős öngyilkosság történt. Az
események kronologikus elmondásán
kívül
megerősíti ezt annak a búcsúlevélnek facsimile lenyomata, melyet a halálba készülő trónörökös feleségéhez intézett. Hogy ez a levél
megíródott, azt a bécsi orosz nagykövet jeleutette az orosz külügyminiszternek, most itl

Gombház választéka fogalom
pett az előszobába.
Magas, kissé görnyedt, viaszisárgaarcu ember
állott ott, a kis szolgálólány ijedten nézett fel rá.
Nagyon fakult, olívzöld zs&kett lógott az ösztövér
termeten, megdöbbentően hosszú kezek lógtak ki
a poros túlontúl rövid kabátujjakból. A bő, kockás nadrág nagyon kitaposott cipőket igyekezett
mindenáron eltakarni és mégis, és mégis vaiami
egészen különleges, rejtelmes előkelőség ült ezen
a viaszsárga emberen. A szobrász éppen azon
töprengett, hogy jó vagy rossz álomban látta-e
először ezt az embert, amikor egy mély rekedt
hang szólalt meg amely mintha az idegen háta
mögül jött volna.
— Szervusz, látom, hogy emlékszel rám, csak
nem tudod, honnan. Mostár, Magláj. A régimén Isnájder, hehe.
A szobrásznak ez a két név mindent az eszébe juttatott. Persze, a magláji láger az okkupációban, a haláltvigvorgó hegyek között. És a szabó,
akinek térdig elvitte a lábát a saját ágyúgolyónk,
valami őrült kavarodásban akkor hajnalban. Odapillantott a bő nadrágra.
— Aha, már emlékszel. Látom, a lábamat nézed. Hiányzok térdig. Nézd.
— Kérlek, a feleségem
még ágyban van és
nincs más szobánk. Üljünk csak ide, beszélgessünk azokról az időkről.
— Nem, azok csúnya napok voljak, hagyjuk.
Inkább azt, hogy mért jöttem. Tudod, az a festő
mondta meg, hogy mindhárman szegények maradtunk. Nézd, nem szoktam sokat beszélni, azért kicsit
hangzik, amit mondok. Megbeszéltem a
festővel, hoev mi sok pénzt fogunk szerezni, mi

Csekonies
ucca 3.

hárman.
A szobrász figyelt. A beesett arcot nézte és
mindketten felültek az ablakpárkányra, mert szék
nem volt a szobában.
— Látod, már régen gondolkozom ezen, kezdte
a szabó, pénzt is kuporgattam össze rá, mert enélkül nem megy. Hallgass csak ide. Én, mint rokkant, engedélyt kaptam egy panoptikumra. De a
bábuk nagyon drágák.
Ugy gondoltam, te és a
festő megcsinálnátok a bábukat viaszból, én meg
a ruhákat. Azt már megtudtam az egyik panoptikus feleségétől, hogyan kell a babák mellében
az óraszerkezetet elhelyezni. Persze, ilyen elég
egy iis. Ha nem veted meg a vándoréletet, meglátod, hogy nem járunk többé kopott ruhában. Mert
én szeretem ám a szép ruhát, ha ilyen rongyos is
vagyok. Majd meglátod, a babáknak milyen ruhákat szabok.
Csibi kibujt az ágyból és a kulcslyuknál hallgatódzott. Finom bőre libabőrözött a hűvös tavaszi reggelben és talán ettől az idegen, rekedi,
mély férfihangtól is. Akkor a szemét is odatette a
kulcslyukhoz és még inkább megborzongott. Mi
lyen félelmetes viaszsárga arc azzal a gyér pofjszaká'lal.
De a kővetkező tavasszal már együtt vándoroltak. Csibi, a szobrász, a szabó, meg a festő. Nigy
boldogság volt ez a vándorlás, elfelejtett g u r
mekévek nemvárt aranysugara^ visszajövetele:
szabadsági Eléjük libegtek a városok, falvak, hegyek, dombok, erdők, tisztások, napsütések, vi
harok, percek és évszakok. És a pénz is elébük
jött, ott hevert az utakon, még csak le sem kellett hajolni érte Jött » pénz és felkínálta magát
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trónörökösnője saját maga bátorkodik egy
ne
fürdőszoba-berendezést megrendelni, felülről .
lefelé mindenki megdöbben ezen a forradalmi
ujitáson. A harmadik érdekesség a könyv Íróbudapesti, jólbevezetett cég (régi vevőkörrel)
jának személyéből és körülményeiből
folyik.
nói, férfi fehérnemüek, szövetek, függöny, szőValéria tér, paprilfapiuc
Stefánia tizenhat esztendős volt, mikor férjnyeg és végánik privát vevőknél való rendehez ment Rudolfhoz. A házasság körülmélésgyüjtésre
nyeihez tartozik, hogy az egész frigy a dipa levél is a maga valóságában, Rudolf ismerelomácia müve volt és a leendő férj és feleség
tes kezeirásóval. Az adatok pontosan vágnak,
itelnvuitással Csongrád-, Csanád- és Békéselső ízben az eljegyzés alkalmával látták egyStefánia könyvének megjelenése után egyetlen
megye résziére. Szakképzettség megkívántatik.
mást. A gyerekasszony még nein volt huszonsort sem kell változtatnom azon, amit a renVálaszok ..Magas jövedelmezés biztosítva" jeöt esztendős, mikor férje halántékához szorídelkezésemre álló régebbi adatok alapján
ligére, BLOCKNER J. hirdetői.x>dába, Budatotta a végzetes fegyvert. Az emlékirat tulajB 0
megírtam és mint következtetést felállítottam.
pest, Városház-ucca 10.
donképpen eddig az időpontig terjed. Az egész
Stefánia emlékiratainak
megjelenése
Mőtt
könyv így a gyermekkor éveit kivéve tulajegyes osztrák lapokban olyan hírek jelentek
donképpen nem egyéb, mint Rudolf utolsó
meg, hogy a könyvet ki fogják tiltani Auszéveinek és egy szerencsétlen házasság fokozanesen megdöbbentő emberi dokumentumok.
triából. Volt olyan híradás is, hogy a volt Ertos összeomlásának története.
Az udvar középpontjában, vagy talán helyezsébet főhercegnő, Rudolf trónörökös egyetsebben, mérhetetlen magasságban és megközelen gyermeke kérte atyja emlékének meggyaPolitikáról a könyvben nagyon kevés szó
líthetetlenségben mindenki fölött áll az urallázása címén a könyv zár alá vételét. Ezeket esik, maga Stefánia mondja el, hogy hikodó, akit még legközelebbi családtagjai n
a híreket- a magyar lapok is átvették. Nos, a vatalos és nem hivatalos közéleti ügyeibe őt
csak felségnek szólíthatnak s aki csak előzetes
könyv elolvasása arról győzött meg. hogy Rudolf minél kevésbbé avatta bele. Inkább
bejelentés után ad kihallgatást. A trónörökösné
egyetlen olyan sor sincsen benne, amely a ki- csak személves reflexiók formájában szerehosszú
tépelődés
után rászánja
magát,
tiltást vagy zár alá vételt indokolhatná. Ste- pelnek az olyan megjegyzések, hogy a trónhogy megjelenjen előtte, elmondja Rudolf életfánia csak a legközvetlenebb
tapasztalatok
örökös ki nem állhatta Poroszországot, nyomódját és közbelépését kérje, mert a legrosalapján igazol ja azt, amit már mások megírmasztólag nehezedett rá Bismarck egyénisége
szabbtól kell tartani. Betanult mondókájának
tak Rudolf trónörökös tragédiájáról. Nagy a és személyes antipátiát érzett a későbbi II. Vilazonban csak az első mondatáig jut el, mert a
gyanúm, hogy a kitiltásról én lefoglalásról mos császárral szemben: nem szerette Oroszcsászár félbeszakítja. Túlzottnak látja az agszóló mese egyszerűen kiadói reklám volt a országot. ellenben összeköttetést keresett Frangodalmakat, kézcsókra nyújtja a kezét s a kikönyv kelendőségének fokozása érdekében.
ciaország felé és olyan újságírókkal barátkohallgatás be van fejezve. Ferenc Józsefnek,
Ezek után tulajdonképpen íni az érdekes zott, akik Stefánia szerint káros hatással vol- akire két országnak gondjai nehezednek, nincs
tak reá. Nem mondja ugyan, de kiérezni az
Stefánia könyvében? Az első érdekessége kétideje, hogy fiának sorsával foglalkozzék. A
ségtelenül az, hogy feltűnően jól van megírva. elbeszélés menetéből, hogy ami Rudolffal törkatasztrófa után ellenben, mikor az apa és
tént, lényegében egy ki nem egyensúlyozott és
A másik érdekesség egyes elejtett sorokban
anya hivatják a huszonötéves özvegyet, kiérküzdelme
domborodik ki, amelyek rávilágítanak a brfisz- önmagá\al állandóan vivódó lélek
zik vísekedésükből s ezt érezteti
nyomukban
Hzeli és bécsi udvar életére és a közönséges az elkerülhetetlenül közeledő végzettel szem- az egész udvar is, hogy őt okolják azért, ami
polgári halandóban azt az érzést ébresztik fel. ben. Mint kép és epizód megdöbbentő a „Greif" történhetett. Kifelé ebből senkinek semmit sem
nevű haditengerészeti jacht zátonyra futása
hogy nem mindig gyönyörűség királyi gyerszabad megtudni, a császár hallgatást paran1888 március havának egyik éjszaká ján. A
meknek lenni. Ha nem a szenvedő alany moncsol és a titoknak nem szabad kiszivárogni a
daná, szinte valószínűtlenül hagzanék, amit a jacht a trónőrőköspárt, Ottó főherceget és feBurg falai közül. És mikor hetek multával Erleségét. más magas állású
személyiségekkel
fűtetlen szobákról, pálcázó és te«ti fenyítéket
zsébet román királyné, aki Carmen Sylva néalkalmazó nevelőnőkról ír, akikre még panasz- együtt dalmáciai üdülésre vitte magával s a
ven irodalmi nevet is teremtett
magának,
kodni is alig lehet, egyrészt, mert a gyerme- koromsötét éjszakában léket kapott. A társaság meghívja Stefániát, hogy a pelesi kastélyban
magiasállásu férfi tagjait a baleset olyan elkek lehetőleg ritkán kerülnek felséges szüleik
vendége legyen és felejtsen, magasabb szemelé. másrészt, mert nem adnak hitelt annak, ázott állapotban találta, hogy a fenséges höl •
pontok megtiltják a meghívás elfogadását. A
amit mondanak. Azután a bécsi Burg és a gyek a matrózok segítségével tudták csak hoztrónörökösnének a gyász esztendeje alatt tilos
zátartozóikat a mentőcsónakokba leereszleni.
császári kastélyok, tisztán reprezentálásra beelhagyni monarchia területét A fontos az,
És amint látszik, ezek az esetek nem is voltak
rendezett megdöbbentő kényelmetlenségükkel.
hogy a k í v ü l á l l ó k
is f e l e j t s e n e k
túlságosan ritkák a legmagasabb körökben. A
Mikor a fiatal asszony 1881-hen Bécsbe kerül,
és ne foglalkozzanak a trónörökös sorsával.
leromlásnak az alkohol egyengette az útját,
az egéez császári palotában nincs egyetlen fürdőszoba és egyetlen
olyan
melíékhelvNég,
És itt következik a könyv befejező része, de
Azután jött a katasztrófa. Ennek az elbeszé
amely közvetlenül a saját lakosztályával" volegyúttal az egész könyvnek néhány legszebb
lésében, miként már emiitettem, u j és ismerelna összefüggésben.
És mikor a monarchia
oldala, egy vigasztaló levél szószerinti szövelen adatok nincsenek, de vannak benne egyégében, amelyet Carmen Sylva intézett Stefániához. Azt hiszem, nem számit irodalmi vénappa béleli barna
5.50 teknek. ha megmondom, hogy engem Carmen
nappa béleli csaiios
6.50 Sylva írói működése sohasem foglalkoztatott.
H ö f í e k e s r í ) ü s , k l a u x i í l t ö r .3.
Ha jól emlékszem, a régi „Vasárnapi Ú j s á g ban olvastam mindössze egy versének fordítását. Ez a levél azonban a legszebb iráaok kő/é
alázatosan és mé«is ragyogóan, mint egy szép be« látott. A oár fedetlen mellén rémes feketepiros
tartozik, amelyeket valaha olvastam. E&> szó
rabszolga leány. De aztán, mikor odaadta magát, sebhely tátongott, de ez méa sem ni. A cár léleksincs benne a kimért udvari levelek s t í l u s u l .
bosszút állott Mert túlragyogta már a napfényes
zett, melle szabályosain emelkedett és horpadt. To- Egy melegszívű asszonynak igazi részvéiioveháztetőket és fehérlő felhőket, alkonyban égő hegv- vábbá szemei felnyíltak és lecsukódtak.
le, iróilag tökéletes formákkal és igazán szép
osursokat és tündöklő vízeséseket.
gondolatokkal. Elemezi Rudolf sorsát, akire a
Ilyen véresen előkelő társaságban leselkedett
Mind a négyen arra gondoltak, minek a pénzt
a festő alkonyattájban a szabóra és Csibire. Mert
vérrokon ősök és szülők árnyéka nehezedik.
négyfelé osztani Uj ruháikban egymásba vágták
Azután a gyermeket idézi, akinek atyja az életekinte'üket és még kúgyervket som fogadtak fu-* ezek a szomszéd veiklifülkében űzték néha frap
ka ragból, aki a fülkéiberejtett na«y zongoraverk- pá.nsul érdekes szerelmeskedéseiket. Egy slka
tet eldobta magától. „Tanitsd meg őt szeretetlommal olyasmit suttogtak, hogy elegen volnának
lit forgassa így suhant el megint a boldogság
re és hálára, tanitsd meg, hogy őrüljön minők ketten te a panoptikum bevételéhez, ekkor a
előliVk, pedig már a markukban ficánkolt
den virágsziromnak, a színnek és a hangnak,
festő határozott. Elég lesi 6 maga is ahhoz. MásMeri jött a nép, mintha vödörből öntötték
a természetnek és művészetnek, a jótettnek és
nap
már
ketten
leskelődtek
a
szobrásszal
•
halvolny. Borzadva nézte »1 országbíró három gyil
kocának fejét, amelyeknek az livegszekTwvére kl dokló cár .jelenlétében. A szobrász valami nagy a barátságnak. „Akinek bánata van, keressen
a bibliában vigasztalást, amely azért nyujl
rozsdás pisztolyt hozott magával, nevetséges volt,
volt írva, hogy a szobrász * kivégzésük előtt, élet
ahogy ott szorongatta a menekülő anarhiít* mel- enyhülést, mert mindenki megtalálja benne a
után mintáz,ta őket. Élethűek ic voltak. mintha tf*lett. A festő eltüsszentette magét ét ekkor pilla- saját sorsát. A kétkedés nem nyújt vigaszt,
tflk a szekrény alatt folytatódott volna. A 'óbbi
üvegszekrényben pápuák ós bus ma/nmek szoron- natnyi szünet után felbukkant a fülke ajtajébm a
Inkább Don Quichote, mint Hamleti Inkább
gatták harcrakés/en
rettenetes fegyvereiket, a szabó vlaazsápad» arca. A szobrász nekúzegte az legyen az ember áldozatkész bolond, aki szélócska mordályt. Akkorát pukkant, mint az ágyú
szobrász lexikonból mintázta ókat, a festő pedig
malmok ellen harcol, mint tétlen kétkedő, akit
remekelt az indusok, hottentották, kínaiak é« ma- és a szabó krétafehér lett. Kinyújtotta kapkodóan
saját melanoholiája emészt.
a
hosszú
kezeit,
mintha
a
levegőbe
akart
olna
lájok exotikii'S vad szhwrinefk visszaadásában. Egy
kapaszkodni, ajf.ájj odapjhaflt a festő karjaiba. A
ősember is ütésre emelte fogcsattogtatva óriási
De Rudolfban Don Quichote ás Hamlet taviaszbnnkóját, ez hajmeresztő volt, nem is be- szobrász menekülésre g»mdoH, de moat egyszerre lálkozott. Ez volt a végzete.
megindult
az
óraszerkezet
a
oár
mellében.
Ki
inszélve kétfejű ! éttos+ü torzszülöttek rő], amelyeknek élethű utánzata aztán vé^jjdfp elbódította a dította meg? A f«*tő felgombolta a szabó mellén
a ruhát, nagy fekete-vörös sebhely
tátongott a
hNztérí'us cs. lédleányokat.
viaszsárga testen. Mi ez? hiszen a cár arca egyDa az. egésznek a o&ucípontj.? nwfti* má-odik
«roii a s7-»v>óér?l. *s a teWielyek. Milyen hü utánSándor cér meggyilkoltatín volt »* «urchUta
egyik a másiknak. Sorsok pillanatnyi paral
amulróayt Oéa és XM
bombája által. Eg külön fülkében volt külön be- lelje mérhetetlen távlatokon át.
Wiptjdjj mellell A cár had*egédének karjaiba b*
nyatlott, aki éppen felgombolta a? aranyozóAsztalosmesterek Bútorcsarnoka,
A fe*tő M adjutánsra meredt, ÉS most pillamánttal teluvci'ratt olívzöld tábornagyi kabátot, n»tr® megérett*, hogy ennek a swbón«k meg kelTel. 19-82
Szeded, Duponios tér I I
miközben a rettenptesarm anarchista meneküléslek halnia, tátongó sebbel a mellén.
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A legújabb

BECSI PERCEK
Egy öreg színháztól egy éjszakai kirakatig

T E L

E F U N K E N

rádiókészülékeket

díjtalanul házhoz szállítva készséggel bemutat)*
és réeí készülékét becseréli

FONYÓ SOMA

kisért még az elhomályosult ablakok után is.
(Bécs, december 6.) (A Délniagyarország mun- egyedül ődöngve a fekete estéken és vissza-visszaR á d i ó - és v i l l a m o s s á g i s z a k ü z l e t e ,
katársától.) A császári időkre visszakeresztelt só- nézve ennek az öreg színháznak örök falaira.
Kölcsev u . 4 .
Telefon 1 1 - 5 6 .
tét, öreg Ring-en, téli parádéban, esti fényességbeo: egy öreg színház és egy örök hangulat. A
felgyújtott ablakok megtükrözík a behavazott
A színház öreg, a színpad szakállas néha, —
utat, az egész Rathaus-toronyból csak az óra lát- de ebben a színházban benne van Bécs öröksége,
szat a fekete magasságban és lábai alatt az öTeg Bécs európai királysága, Bécs jelentősége.
L
Bécs indul — megint és újra, hányszáz éve már
A nézőtér lehet „nyugalmazott," a kapuk előtt
— a B u r g t b e a t e r felé. Néhány autó mind- százéves határok várhatnak, a színházi muzeum
össze, ami az időt jelezné, — a parkett és a galé- mutogathatja Josef K1 a i n z emlékeit, — ez a
riák népe inkább gyalogosan érkezik, hűvös és színház mégis Bécs királyságát hordozgatja.
csöndes nyugalommal, bizalmasan beszélgetve,
Hatvanéves hadastyánok nyitogatják a páholyocsaládiasan. ösi csönd és polgárias bensőség, kat a hatvanéves nézőknek, de a folyosókon négy
ahogy ez a régi színház kigyullad és megtelik, — nyelven írták ki : „Dohányozni tilos."
valami bécsi barokk ez, hangban és vonalban, leNégynyelvü tábla az osztrák Nemzeti Színházvegőben és hangulatban; ahogy a finom és ele- ban, ahol mégis németül játszanak, színmüveket
gáns színházi program is rajzolja: egy öreg hin- játszanak, — a szó erejével, a szó zenéjével, a
tó a régi színház bejárata előtt.. És a nézőté- szó árnyalataival bűvölnek, ahol a varázslatot a
ren is ennek a százéves hintónak halk hangulata, kimondott szó hatalma jelenti, ahol nincs egy
— valami elmúlt élet visszajáró emléke emberek- hang zene, nincs nemzetközri aréna, — ahol nében és székekben, freskókban és páholyokban. metül beszélnek és drámákat játszanak... és ahol
Közönség a régi Béosből; finom kis fehér szakállú
mégis négy nyelven kell kiírni; dohányozni tilos...
csöndes polgárok és nyakig begombolt, divátel le- Németfii és franciául, angolai és olaszai!
nes dámák, — a bécsi poilgárság finom levegője
Bécs hatalmát és Bécs európai királyságát jea nézőtéren.
lenti ez a négynyelvü tábla a Burgtheater folyoE téli perc érzése furosa: mintha misem válto- sóján, — egy királyságot, ami nemzetközi
aott volna e falaik kőzött, a szánpadon és a néÉs felvonásközben a nagy márványfolyosón néBŐtéren, — csak éppen a császári páholyban is metül és angolul, fraciául és magyarul, olaszul és
egyszerű néző ülnek...
szerbül beszél, nyüzsög, kérdez és lelkesül ez a
A színpadon pedig egy érdekes dráma, egy ame- régi és szakállas közönség.
rikai szierrö európai színmüve, az angliai ErNégynyelvü tábla és tiznyelvü közönség ebben az
zsébet régi regénye, de Bruckner helyett — — osztrák sziinházban, ahol németül beszélnek és
Maxwell A n d e r s o n irta ezt a szerelmi re- drámát játszanak.
gényt — E l i s a b e t h
u n d E s s e x — és a
Bécs hatalma kering itt, ebben a régi színháztörténelemből csak egy hisztérikus asszony drában.
mád szerelnie maradt meg, a hátterek és az okok
feltárása nélkül. A levegő erzsébeti, a geografia,
sőt az architektúra angliai, — de a szerelmek
Tegnap Bécs egy darab világot temetett abból a
hisztérikus lobogásában valahogy megsápadt, sőt
elveszett — a történelem.., Maxwell Anderson ragyogó és hatalmas életből, ami egy fejezete
kitűnő iró, olykor költő is egy-egy rajzban, de volt Bécs királyi európaiságának. Richárd M a y r
hol van ebből á históriai drámából Theodor Brufck- vonult el mégegyszer az Opera előt és a villámló,
Az
TCI C r i l l l l / r i l rádióufdonsáner bátor koncepciója és szintetikus művészete, villogó város egy percre megállt és levette a kaösszes i L l X r t l l f l l C N gokat
lapját
ennek
a
ragyogó
énekesnék
és
nagy
koméamellyel egy súlyos kor fölött Európa meridiándiásnak furgonja előtt. A város szivében bucsuis dijtalennl fcemuta ja
jait vonta meg Londontól a spanyol Fülöpig!
„ E r z s é b e t és E s s e x " érdekes dráma, jó zwtt el tőle a város szive, — nincs megrázóbb,
színpadi álmény, de a színpadon egy régi kor órá- mint amikor megáll a legdobbanóbb sziv. — Aztán
ja haűad. kipróbál* tempóban és pontos szerke- Salzburgba indult vissza Richárd Mayr, ez a jó
zettel... Egy öreg történelmi dráma ezen az öreg komédiás, aki Salzburgból indult és Salzbugban
műszaki vállalata
színpadon — és mialatt Shaw és Bruckner rég aratta legszebb sikereit. A Wolfgang-tónál volt
megjárta már a história és a színjátszás uj út- otthon, de harmineévig vendégeskedett a világ T*sza L. körül 44. Telefon 30-20
színe és szeme előtt, az Operában. Érdekes ut
jait, osak a régi levegő marad és a drámai játék
Izgalmának klasszikus hangulata... A regény ér- volt a Sohafberg havasi tisztaságától az Opera izdekes, a színpad öreg (a nézőtéren fehérszakál- zó levegőjéig, — a komédiás most mégis visszalas bécsi polgárok), — mintha egy kicsit szakál- indult a Salzach szákiái felé, ahol zöld vadászkaés raktárról szállítja:
lapban szeretett járkálni a nemzetközi nyárban, a
las volna ez az egész este...
barokk
árkádok
alatt.
A
legmélvebb
oratoriumDa sziinlap mégis Röbbeling jó és modern törekvéseit mutatja: ,.Elisabeth und Essex" fölött, énekes volt ez a széles kedvű komédiás, aiki csak
M dráma oime fölött a ciklus jelmondata: „Stlm- ugy félvállról és könnyedén mintázta meg a ,Romen der V81k«»r tm Drama." Népek hangja csen- serakavallier" Lerchenani Ocks falstaffi alakját...
Az Operaház erkélyéről fekete vitorla lengeti a
dül ebben a régi színházban, csak éppen nem minóra-, ékszer- és rádiószaktiziet, KÁRÁSZ UCCA 3. sz
dig, a népi drámák hangja... Röbbeling művész járdáig Richad Mayr emlékét. És az esti sötétben
a zászló alatt kigyúlnak az uccai karácsonyfák
és nyilvánvalóan jót akar. M a d á c h is ebben a
D í j t a l a n u l
b e m u t a t j a :
ciklusban szólalt meg, — de milyen örök, miiyen villanygyertyái.
A furgon elindult a salzburgi temető felé — és
mélységes, milyen megrázó hangon! És milyen
színpadon, milyen tempóban! Hiába keresnők az élet tovább dobog.
Ma este: Faust, — magyar este Bécs szivében.
most a Burgtheater színpadának európai techniAnna, Faust:
Patakv
káját, felforraló tömegeit, tereket megosztó híd- Margaréta: G y e n g e
jait, megdöbbentő emberi arcéleit, — Maxwell An- Kálmán, Mephistofeles: S v é d Sándor.
Kelemen u. 11.
cég,
23
dersonnak nem maradt más, mint néhány finom
4.
hangulat, néhány gainsboroughi színpadi kép, néKapható Masón és Csanádvármegyében
hány londoni építmény, ami felejthetetlen.
A Walpnrgis-éjszaka itt fénylik most az Opera
villomosági váltatafnát
És Maria Eis is megmaradt, (a Tragédiából és a alatt, a sarkon, szinte táncol ez a sokszínű városi
„Stkrumen der Völker im Drama"-ból'), éz a meg- tájkép; — a megvillanó autók, lobogó neoncsövek,
Széchenyi tér 8. Tel. 120.
döbbentő erejű fiatal drámai művésznő, aki nem- suhanó emberek, dudáló határok, megrakott kiracsak varászlóan nő tud lenni a szinpadon, ,de aki- katok, fázó rikkancsok, röpködő pillangók', bánek néhány hangja oylan drámai és emberi mély- mészkodó idegenek pantomimje, — a fekete éjsza- lak maradnak ugyanazok, egyhangú nyugtalanságségeket tár fel, ami csak a legkívételesebbeknek ké villogása.
gal szivárványos effektusokban.
Meg kell állni ezen a sarkon, ahol annyit álltam
sikerül a legszerencsésebb percekben. Maria Eis
A másik oldalon — itt Bécs szivében és táncoló
Erzsébetjéből hiányzott a Gombaszögi Frida sú- már, nosztalgikusán, olykor rajongva és kigyúl- éjsziaibájában — egy nagy fehér kirakat, égő lámlyos királynői hatalma és lélekzetelállitóan va- va, nézegetve a magasban egy-egy ablakot, amely pákkal. világító csempékkel, kigyújtott üvegekkel
rázslatos atmoszférája, de magával hozta a hisz- lenéz ide, mindig lenéz, a Walpnrgis-éjszakára. és a homlokán egy világító szó Budapest. Magyar
:
térikus szerelem leghiisztérikusabb perceit, ame- Az autó dudál már és vinne már tovább, — még idegenforgalmi reklám, feltűnő
architektúrával,
lyek egy asszonyi hatalom szédületével vonták őgyelgek itt a Kártner-strassc forrásánál, roeg- pompás középpontban, utazásra csábítóan, magyar
megvigyázva egy-egy villamost. A pantomim to- szépségekkel hívogatóan. A kapu alatt, végig »
be — a történelem drámáit.
A vigszinházi „Angliai Erzsébet" sokszor kisér- vábbforog, ujabb szereplőkkel és ujabb táncosok- csarnok két falán egy sorozat ügyes és hatásos
tett ezen a bnrgsztnházt estén, de Maria Eis sokáig kal, csak a fények és csillagok, a lángok és vona- diapositiv, hirdetve és büszkélkedve, csábítva és
kitárulva. Ahogy égnek a pesti Dunapart lámpái,
ahogy az országház fenséges csipkéivel szembenéz, ahogy a magasból nézve végigfut az Andrássy-ut, — ez valóban csodálatos és egyedülvaló.
nagy várKárász- Unió
És
még tovább a diapositivek sorában néhány
laeztékban
nccs.
tag.
pusztai kép, néhány bnlatoni vitorla, eg>- <\<?y hor-
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DÉCMAGYARORSZÁG

Kedvezmények a bevásárlásnál a városi lűrdOben és színházban, «cl- ts balesetbiztosítás, hatalmas kölcsönkönyvtár, legfobban szerSzeacdt
iclettonsxdmolc
z . . . . 23*33 kesztett, legnagyobb
f ü g g e t l e n napilap a
• «./IC
•
13-06
Makói
ieleíonszdm
27O
Szegedi szerkesztőség Romogyl-ueca 22. Szegedi
kiadóhivatal Aradi-uccu 8. Szegedi Bvomda
Lów Lipót-ucca. 1». Makói szerkesztőség és
kiadhóivatal Városi Bérpalota.

UILMAGYARORSZAG

tobágyi ménes, — de Szeged hiányzik.
A futó, siető, csillogó ucca be-bekukkant ide, a
reklámnak sikere van. Most két fiatal férfi fordul
be a kapun, divatos kalapban, kihivá sállal, hetyke cigarettával. Az együk fellelkesül és beszélni
kead. Megáll mimdegyik kép előtt, mutogatja a motívumokat, magyaráz. Szerbül magyaráz.
Minden intésén látszott: ez a szerb cicerone már
Járt Pesten, igy mondja szinte kigyúlva, sőt rajongva: Ide nézz. nézd meg ezt a hidat, nézd mog
ezt a korzót]... Semmit sem értek a szavakból,
a hangból és a mozdulatból minden).

Tiz periig tart igy, ez • szláv idegenvezetés a
pesti diapozitivok előtt. Aztán kifelé jönnek és
arluk megcsillog a divatos kalap alatt a lámpák
fényében. Odalesek. Ki lehet ez a szerb cicerone,
akii ugy vitte végig társát a pesti reklámok között,
mintha a legboldogabhat mutatná
P e t r o v i c s S z v e t i s z l á v volt ez a cicerone, aki nemrégen még a pesti filmek hőse volt,
aki most megint szerb színész és aki most idejött a pesti fényképek elé rajongani, mutogatni
és ráismerni, ezen a bécsi éjszakán.
Vér György.

Karácsonyra köS™, ^férnem« Q q m H) h SS ¡S
flz ügyvédjelölt helyzete
az uj ügyvédi rendtartás
tervezetében
Határállomást jeleni a fiatal ügyvédi pályáira készülő jogásznemzedék életében annak
a képesítési fokozatnak az elnyerése- amit általánosságban jogi doktorátusnak isimernek- Ezzel a (képesítési fokozattal
'megszűnik az a
közvetlen kapcsolat mely eddig az egyetemmel fennállott, kílóp az ifjú doktor az életbe,
hogy letett esküjéhez híven teljesítse kötelességét. Az ügyvédi kamara a fiatal, raunkavágygyal telt jogásznemzedéket v é d e l m é t fogadja
és az ügyvédjelölti bejegyzéssel módot nyújt,
hogy megkezdett pályáján tovább haladhassonAimde az ügyvédi kamarai bejegyzésinek az
1913- évi 53- t- c- 13- szakasz» szerint feltételét képezd annak kimutatása, hogy a kaimara
kerületében ügyvédnél, vagy a kir- kincstár»
vagy a közalapítványok perbeli képviseletére
rendelt hivatalnál joggyakorlatra belépjen- valamint. hogy feddhet len erkölcsi magaviseletét
és kifogástalan hazafias magatartását igazolja- Mindezeket a törvényes kellékeket az ügyvédi rendtartás tervezete Is változatlanul fenntartottaMíg azonban a ma érvényben lévő ügyvédi
rendtartás a jogviszony egyéb körülményeiről
semmiféle rendelkezést nern tartalmaz, addig
a tervezet az ügyvédjelölt díjazásáról és a
felmondási idő szabályozásáról Is intézkedikE flomdosíkodást megnyugvással fogadhatjukmert a joggyakorlat terén eddig fennállott bizonytalanságot szünteti megA jelen gazdasági viszonyok mellett azonban
,< törvény e gondoskodása IttnzMus
jellegű
Az ügyvédi pálya túlzsúfoltsága folytán az
ügyvédség anyagi válsággal kiizd- Ez a nehéz
helyzet hátrányos kihatással van az ügyvédjelöltek elhelyezkedési lehetőségére is- Közülük
sokan munkaerejük ingyenes fehtiánldsa esetén sem találnak főnököt- nem akad ügyvédaki az irodájában joggyakorlatra belegyeznéAkik pedig bejegyzéshez jutnak- kénytelenek
jelentéktelen, ügyvédjelölti díjazásnak nem is
nevezhető csekély összeggel megelégedni, mert
a gyakorlati ismernebek megszerzése
nélkül
ügyvédi vizsga ^tételéire nem is gondolhatnakA7. ügyvédjelölt működésének területére és
Jogkörére vonatkozólag fontos ujitást tartalmaz a tervezel- Ez az ujitás az ügyvédjelölt
működésének területét korlátozza ugyan, azonban ezt a korlátozást az iigwédi vizsea letételéhez szüksétres gyakorlati és elméleti ismereteik megszerzése szempontjából háVányosriak
nem tekinthettük- A tervezet s«e>*irt ar flrv-

E£

védjel&k helyettesítési meghatalmazása alapján
főnöke helyett biróság vagy más hátóság előtt
eljárhat. _ A kúria- a közigazgatási biróság. a
hatásköri biróság és az ítélőtábla tárgvaíásain
ügyvédjelölthelyettesként nem járhat el- Ezzel
a rendelkezéssel visszaállította a tervezet a
Ppé 97- szakaszát, mely a tervezette! teljesen
azonos intézkedést tartalmazottazonban az
1925- évi 8- t- c- 46- szakasza hatályon kívül
helyezett és visszaállította az 1874 évi 34- t. c16- szakaszát, aimely szerint az ügyvédjelölt
helyettesítő jogköre semmifék
korlátozásnak
aláveíve nincsA mai gazdasági viszonyok kitervelték az
ügyvédjelölt, mint instruktor- mint kereskedő,
mint iparos és mint tánctanító intézményét és
a gazdasági válsá? előtérbe hozta az álügvvédielült s az ügyvédjelölt, mint álügyvéd intézményét- Azok az ügyvédjelöltiek, akiknek ügyvédi gyakorlati idejük lejárt» megfelelő felkészültséggel és rutinnal rendelkeznek, ügvvédi
vizsgára készülés helyett önáíló klientélát alakítanak. ügyeket vállalnak, az ügyvédi muinbadij teljes aláásAsával- Azolk az ügyvédek
pedig, akik az itt bejegyzett ügyvédjelölteknek
szociális gondolkodásuknál és jóindulatuknál
fogva kenyeret adnak, akatratlanul a büntet-5
törvénykönyv 400- szakaszába ütköző kővakira thamisitás biinsepjédi bűnrészesévé válnak
azáltal, hogy esetleges
álilgyvédjelöMeknek.
vagy álügyvédeknek 4 évi folytanos és állandó
gyakorlatról igazolványt adnakMagasabb ügyvédpo'itikai szemlélet szeriint.
mint az Országos Ügyvédszövetség alelnöke irja — ügyvédlkérdés és jelöltprobléima között
ellentétek nincsenek s a kérdés — ha más síkban is — valójában egyGál Jenő mondotta: a tervezet törvényerőre emelkedés esetén az ügyvédi kamara zártabb intézmény lesz. mint
a középkori céh,
mert ha itt valaki eltöltötte az ina*-, maid a
segédéveket- akkor akadály nélkül leheti a -éh'
tagjává, az ügyvédti kamarában pedig az ügyvédjelöltek és ügyvédhelyettesek talán sohasem lőhetnek ügyvédekkéDebrecenben zajlott le az Or-'z'ígos Ügyvéd
Szövetség 5- vándorgyűlése, amelyen megjelentek már az Ügyvédjelöltek Országos Szövetségeinek képviselői is meghívás uiján. hogy
a tanácskozásokon résztvegyenek és speciális
kívánságaikat előadhassákAzért tartottam fontosnak e kérdésnek a
nagyközönség utján való ismertetéséi mert
hiszen az ifjúság problémái között talán legszomorúbb a jogászifjuság elhelyezésének problémája s mindenki előtt ismeretes, hogy _ az
ügyvédség csak a közelmúltban vívta és vivja
most is alkotmányossága érdekébe® klasszikus
szabadságharcátDr- Darvas

József

ügyvédjelölt

KOZMETIKA
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4 lest kozmetikád
A test szépségápolásához nagyon sok energia
és sok türelem szükséges. A legtöbb nő sok időt
és fáradtságot szwntel az arc ápolására és kikészítésére, de elfelejti, hogy az egész test ápolását
éppen olyan gonddal, türelemmel és kitartással
kell végezni, minit az arcét, vagy a kését. A modern szépségápolás egyik legfontosabb alapelve
szerint nemcsak azoknak a testrészeknek szépségére kelil gondot fordítani, amelyeket nem takar
a ruha.
A test rugalmasságát, frisseségét, ritmikus
tornával kell megőriani. Valóságos osodát müvei a rendszeres r e ggeli torna, amelyet szabad levegőn, vagy nyitott ablak mellett naponta végzünk néhány percig. A nők ezt a testmozgást ne
hanyagolják el kényelemszeretetből, vagy lustaságból.
Torna után következik a fürdő, de nem szabad
gyors mi, pár perc alatt megmosdani a kádban és
ntána sietve öltözködni, hanem fürdés elölt a
testet finom olajjal kgll bekenni, miáltal a bőr
bársonyos simaságuvá lesz. A vizbe tehetünk illatos eisencfürdősót, amely nemcsak a vizet finomítja, hanem illatát a bőr Is átveszL A fürdőben dörzsöljük jól le a testet durva fürdőkefével,
vagy soívaccsal. Az ilyen ledörzsölés nemcsak
szépiiti a bőrt, hanem nagy mértékben előmozdítja
n test minden részében a vérkeringést is. Nemcsak a fogyókura, hanem friisseség szempontjából
is rendkívül fontos a masszázs. Nagyon sok orvos, mint fogyókurát, a tornát és a masszázst
ajánlja és inkább lemond » túgoroou« diétáiról. A
diéta ugyanis redgskálja az étkezést, ezáltal kiéhezteti a testet, úgyhogy, ha az illető ételhez jut,
nagy mennyi »éget eszik. Inkább együnk napjában
többször, mindig egy keveset, igy soha nincsen
nagy éhség-érzetünk
Legaláb is nyolc órai alvásra vtan szüksége
minden nőnek a test frisseségének szempontjából,
aki súlyt helyez airra, hogy vonásai frissek legyenek.
Törülközés nél különös gonddal kell a könyököt
megtörülni. Nagyon sokszor a könyök durva, ráncos lesz, azért mosdás után használjunk minden
alkalommal egy finom bőrpuhító krémet.

Dr. Reiter Oszkárné.
KOZMETIKAI ÜZENETEK.
Előfizető. Nagyon helytelen arcápolási. Többe»
árt, mint használ arcbőrének.
Makó. Felesileges szőrszálaitól megszabadulhat.
Az eljárás nyomtalan és fájdalommentes.
Irén. A krém alapanyaga nem megfelelő. Vaselint ós glicerint nem szabad arcbőrre használni.
Anya. Kisleányának arcbőrét most hozassa
rendbe .n^m amikor már elkósett vele.
Fiatal asszony. Este egy speciális arcvizzel kell
arcát lemosnia viz helyett. Nappalra pedág krém
helyett krém pótlást, miután zsíros az arca.
Ráncos. Használjon hormonos szemolajat
Anna. Csakis hormon pakkolást ajánlhatunk.

R á d i ó j á t 6s v i l l a n y á t csóbban
SBSr* Miiller villanyszerelő

Horthy Miklós ucca 16.
T«1. 15-00.
Résrtvesr • gázgyári rádió pronagnnda aVciában.
Villanvsrramofon erősített dinamikus hangszóróval alkalmakra is bérelhető.
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AZALVÓ EMBERSZIVÉNEKTITKAT
MEGFEJTETTEA KARDIOFON
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Singer Richárd bécsi egyetemi tanár, a kardiofon fehalálója, nyilatkozik
A szobában, ahol most notesszel és ceruzával a kezeimben helyet foglalok, szemben velem
négyszögletes hangszóró lóg a la Ion. Még r»ak
negyvennyolc órája sincs, hogy idehozták ezt a
hangszórót — a feltalálóján kívül én vagyok az
első, aki működés közben láthatom — és máris
róla beszél az egész tudományos világ. Három
esztendőn keresztül orvosok, mérnökök, elektrotechnikusok és műszerészek egész légiója dolgozott a komplikált gépek első berendezésén és
a szerkezeten, amelyek tökéletesitője dr. S i n g e r
Richárd béosi egyetemi tanár,
Wenkebach
professzornak éveken át volt első asszisztense —
az ember szivének egyik világszerte elismert kitűnő tudósa — kardiolon-nak nevezett el.
Ezt a görög szót, ha elemeire bontjuk, meg
kapjuk a magyarázatot. Kardio fordításban szi
ret jelent, a fon a hang klasszikus kifejezése, a
kardiofon célja tehát; feljegyezni és visszaadni
a szív hangjait
Akt tizezer szív titkát Ismeri.
Azért jöttem el ide, a sziv- és véredényboteg.
ségek bécsi magánklinikájára, hogy megkérjem
az intézet vezetőjét: S i n g e r
tanért, mutassa
meg nekem ezt a gépet és adjon magyarázatot
azokról az orvosi tudományban forradalmat jelentő eredményekről, amelyeket a kardiofon alkalmazása jelent.
Mialatt beszélünk, hallom a hangokat, amelyek
a hangszóróból felénk tőrnek. A kardiofon egy
beteg szivének minden dobbanását közvetíti. Ritmitkus morajlás, valahogyan egy pulzus veréséhez hasonlít. Az éra számomra csoda az, hogy
ml Itt, a földszinten, az orvos rendelőjében halijuk a eziv verését, a beteg pedig, akinek «zivét
elhozza nekünk e» a rádiókészülék, messze van
tőlünk; a Löw-sMnatórium harmadik emeletén
— alszik...
— A statisztika azt mutatja — kezdi érdekes
előadását a tanár 1—, hogy az utolsó évtizedekben
több ember balt meg a szive miatt, mint amenynyit a rák és tuberkulózis együttvéve kerget a
sirba. Ez már régen szükségessé tette egy speciális Intézet felállítását. A gazdasági krízis akadályozna meg ennek a tervnek a valóra válását
Egyik amerikai paciensemnek, Mr. W. Irwin
Moyernek és a köréje sereglett emberbarátoknak
áldozatkészsége tette lehetővé, hogy magánklinikám megkezdhette működését és nekik köszönhetem, hogy ma már a kardiofon itt munkában van.
Orvosi működésem alatt tízezernél több emberi
szivet vizsgáltam meg és állithatom, hogy amint
nincsen két egyforma emberi arc, azonképpen nincsen két egyforma sziv sem. Éppera ugy, ahogyan
az egészséges emberek szive különbözik egymástól, teljesen különbözőek a sziv megbetegedései
is A betegség lefolyása olyan körülményektől
függ, amiknek nagyrészét ma még nem ismerjük.
Tudjuk azt, hogy a sziv egészen másként dolgo
zl& éber állapotban és más a működése, ha az ember alsznk. Amig azonban
az ébrenlevő ember
szivének minden dobbanását ismeri az orvosi tudomány, addig az alvó ember szivének munkája
nemcsak rejtély, hanem titok is volt előttünk —
eddig.
„Doktor n r . . . én rosszal vagyok.
Mialatt beszél, egyre a négyszögletes mikrofon
hangjait figyeli. Ezek a hangok egyszerre elhalkulnak. A ritmus rendszertelenné válik.
Mint
amikor egy óra ketyegése kihagy
Aztán csönd
lesz Nem hallok mást, csak a rádió tipikus zörejét. Singer tanár feláll a székéből, indulásra
kési...
Az intervju megszakad...
A következő pillanatban aztán erőtlenül, mintha egy másik világból jönne, gyönge hang tőr elő

száma olyan magas, hogy azt a kardiofon mái
nem veszi fel. Ami már eztán törrénik; az rerr
boszorkányság...
a sárga selyem mögül, a hangszóróból...:
„Doktor u r . . . doktor u r . . . én rosszul va— A beteg, akit vizsgálni akarok: alszik. Szi
gyok" — mondja valaki... messze . . .
vén ott van a kardiofon mikrofonja. A hangszóA tanár már útban van a liften a harmadik
rót az orvos szobájában helyezem el Megvan a
emelet felé.
lehetősége tehát annak, hogy a kezelő orvos éjjel
Aztán megint azt mondja valaki; „doktor úr- alvás közben ne csak hallja a beteg szivének minden megmozdulását, hanem a szivet az alvás stáén rosszul érzem magamat..."
A kardiofon
De már hallom a megnyugtató szavakat; ,,Már diumában alaposan ki is vizsgálja.
praktikus célját most már a laikus köanyen meg
itt vagyok . . . mindjárt segítünk".
érti. Az alvó ember szivének vizsgálati lehetősé
Tisztán hallom a hangszórón át: most törték
ge uj perspektívát nyit meg a tudomány számárn
le egy fiola végét, ki tudom venni a finom üveg
reszelő hangjat is, szinte látom a doktort, aki Szívbetegségeket, amelyek csak rövid ideig tart
rendesem éjjel fellépő rohamokban
nyilvánullak
fogja a pulzust, aztán a pravaz tűjén át felszívja
meg,
ezentúl
diagnosztikáim
tudjuk.
a fecskendőbe az injekció anyagát, pár pillanat
— Minthogy pedig a kardiofon a tüdő zörejéi
múlva a hangszóróból eltűnik az éter recsegése
és újra tökéletes lesz a régi ritmus, ö t perc múl- ts közvetíti, a gép egy csomó, nem kellőképpen is
va megint uj hangok: valahol most nyitottak ki mert betegség megállapítására felette alkalmas
Legfontosabb szerepe a készüléknek azonban az.
és... most csuktak be óvatosan egy párnázott
hegy olyan betegeket, akiknek éjjel-nappál vált
ajtót...
Pár perc múlva újra szemben ül velem Sin- állandó vizsgálata szükséges, tényleg vizsgálni is
tudjuk a nap minden szakában, anélkül, hogy a/
ger tanár és mondja:
esetleg legyengült beteget zavarnók A kardiolon
— Ez a tiz perc sok mindent megmagyarázott 1
lehetővé tette, hogy mi, orvosok most már olyan
területre
lépjünk, ahol eddig nem járhattunk ...
Egy gép megfej« az alvó ember
*
szivének titkát
Nincsen még száz esztendeje se annak, hogy fe
hér köpenyében az orvos a maga füle és a beteg
szive közé először tette oda a legprimitívebb vizsgáló szerszámot; a sztetoszikopot.
Aztán majdnem fél évszázad telt el, amig »1
orvosi tudomány eljutott a vérnyomásmérőhöz és
Röntgen X sugaraihoz. Az elektrokardiograf,
amely oikk-cakos vonalakban felrajzolja a sziv
működését, már forradalmat jelentett az orvosi
tudományban.
Most itt áll előttem ez a gé-p sok más társával
együtt.
A Singer tanár klinikáján, a Löw-szanatóriumban Bécsben meg tudják mérni a véredényedm számát az ötödik, tizedik vagy huszadik cigaretta
A kardiofon csodája. után...
Aztán láttam egy csodáltaos készüléket; ha ráMi hét a kardiofon és miben áll 9 titka? így tesznek egy manzsettát a karomra, egész napon ét
fel tudják jegyezni a vérem nyomását. A gép meg
felel erre a kérdésre a tanár:
mutatja:
beszéd közben mik azok a dolgok, ame— A kardiofon három részből áll: a mikrofonból, a hangerősítőből és hangszóróból. A mikro- lyek felizgatnak...
Láttam egy színésznő vérnyomás-tábláját, a
font, nem nagyobb ez, mint egy cignrettaskatulya,
vérnyomás-görbe
erősen kiugrott, amikor a vizsa páciens szivére tesszük. Nem zavarja őt álmába. Ezt vezeték köti össze a hangerősítővel. In- gáló orvos indlszkrét módon a művésznő kora
nen megy az éteren és a szobák villanyvezetékén után érdeklődött.
Végeláthatatlan sora a gépeknek.
Zsinórok,
át a sziv hangja a hangszóróhoz, amely semmiben
sem különbözik a rádiók hangszóróitól. A legna- kábelek, motorok mindenfelé.
Egy gazdag amerikai betegen jön Bécsbe, itt
gyobb nehézséget okozta a számunkra az, hogy a
mikrofont csak bizonyos hangok felvételére állít- meggyógyul, aztán azzal hálálja meg ajándékb.;
kapott egészségét, hogy megszámlálhatatlanul ad
suk be. De ez is sikerült. Tudjuk jól, hogy az em
beri fül nem minden hangot vesz fel. A hangokat ja oda a dollárt azért, hogy mások is egészsége <«•!<
legyenek.
rezgésszámuk szerint mérik.
Magas hangoknak
Mister W. Irwin Moyer nélkül talán sohasem
magas rezgésszámuk van, mély hangoknak a rezgésszáma alacsony. Az én törekvésem az volt, készült volna el a kardiofon.
A drótokban, amik előttem gabalyodnak, a fe
hogy a mikrofont csak azoknak a hangoknak a
ketére lakkozott kaszniban és amiik a szív üteméi
felvételére állítsam be, amelyeknek rezgésszáma a
közvetítik: lélek v a n . . .
legmélyebb szívhangok és az emberi beszéd kő
Hiszem: sziv dobban bennük ..
zött van. Ezt a célt a legtökéletesebben el tud'am
örülök, hogy én vagyok az első, aki láthattam
érni. Ha például a mikrofont a páciens szivére teszem, a sziv hangjait eljuttatja bozzám a készü- és megcsodálhattam a tudománynak ezt az uj
lék, ha azonban ugyanakkor valaki a szobában csodáját, az emberiségnek ezt a jóit evőjét: a karhegedűn játszik, a hegedű muzsikáját már nemdiofomt...
közvetíti a gép, azért, mert a zenének a rezgésPAÁL JÓB.

— Tudjuk azt — folytatja előadását a tudós —,
hogy a legtöbb szívbeteg éjszaka, alvás közben kap
úgynevezett szivattakot. Miért? Erre a kérdésre
eddig nem tudott feleletet adni az orvosi tudomány azért, mert eddig egyetlen orvosnak s«m
sikorült éjjel, alvó állapotban megvizsgálni az emberi szivet. Ha ugyanis egy orvos stetoszűcoppal
i lép egy alvó emberhez, akkor az — felébred. A
j kardiofon azt teszi meg, amire mi, orvosok eddig
! képtelenek voltunk; felveszi és a vizsgáló orvos
1 számára közvetíti az alvó ember szivének minden
1 megmozdulását. Megfejti az alvó ember szivének
titkát A kardiofon; uj határkő a tudomány széles
országútján.
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Holnap kezdi meg
működését a Provincia
Utazási és Jegyiroda,
amely a vidéki közönség törne*
jéit sok utazási« szórakozási, elátási, kulturális és sportkedvez*
ménnyel látja el

Í

Szegeden a Délmagyarország a P r o v i n c i a helyi kirendeltsége. - E g y országos sajtó- és bankszervezet áll a Provincia mögött, amely h a i & n k belső idegenforgalmát akarja
lényegesen megerősíteni. - V i l l á m g y o r s a n népszerű lesz a
P r o v i n c i a Pengőszelvény-fUzet!
Holnap kezdi meg működését országszerte
*gy angyrah-lvatott vállalkozás: a Provincia
Utazási ós Jegyiroda- Az ország valamennyi
Jelentékeny vidéki városában lesz egy-egy kirendeltség. amely azzal a nagy célkitűzéssel
indul- hogy a vidéki közönség tömegeit minél
több kedvezménnyel lássa el s ezáltal Magyarország belső forgalmát jelentékenyen erősítseOlcsóság, kényelem, kockázatmentesség!
A Provincia Utazási és Jegyirodának a
vidék' utas takarékoskodása érdekében megoldandó rövid programja ez:

olcsóbbá tenni. még pedig lényegesen olcsóbbá a vidékiek utazását,
szórakozását- ellátását, kulturdÜS"
és sportszükségletéi! Olcsóbbá tenni mindezeket- de ngy, hogy ez a
megtakarítás a vidéki utas számára minden esetban a legteljesebb
kényelmet és a legtökéletesebb kor
kózatmentcsséget jelentse.
A Provincia Utazási és Jegyiroda nagvon
komoly, megbízható vállalkozásamely az
anyagi és üzleti felkészültség le^eliesebb biztosítékaival rendelkezik- Ez a vállalat a Vidéki Napilapok SzíndlkátusAnak és a Magyar Takarékpénztárak Központi
Jelzálogbankinak
közös alapítása- tehát egyrészt a legtekintélyesebb vidéki lapok
állnak a háta mögött,
másrészt pedig egy régi neves nesti pénzintézet• amelynek az ország legkitűnőbb vidéki
pénzintézeteivel van állandó és szoros összeköttetése
A vidéki várövek forgalmát
is erősíteni fogja a Provincia
A legközelebbi napokban részletesen beszámolunk majd azokról a fervekről. amelyek
alapján a Provirda Utazási és Jegyiroda a
vidóki városok forgalmát kívánja megerősíteni- Ugyancsak a legközelébbi napokban ismertetjük majd a Provinciának azokat az akcióit,
amelyek

a megrendezendő csoportos utazd
sok segítségével fővárosi és vidéki
viszonylatban
egyaránt
lényegesen olcsóbbá teszik lapunk olvasóközönsége számára a vasúti utazást
Ebben a cikkünk biti tulajdonképpen a Provincia egy egészen újszerű- érdekes és hasznos
működési ágára akarluk felhivni olvasóink fiíryelmét. az úgynevezett

Provincia pcngöszelvcny-füzetreamely mindem bizonnyal villámgyorsan népszerű lesz egész MagyarországonMi az a pengőiszelvéivy-i'flzet? Nem egyébmint egy szellemes összefoglalása, egv vékony kis füzetbe való összegyűjtése mináazoknak a kívánatos kedvezményeknek- amelyeket ezután a vidéki közönség a Budapestre

való utazása alkalmával játszi könnyűséggel
igénybe vehet Aki a Provincia pengőszelvényfüzetet a Provincia szegedi kirendeltségénél a
D I m a gy a ro r s zá gn ál megvásArolI a.
budapesti tartózkodása során 25 százalékkal emeli pénze értékét•
mert a szabályos napi árnál lényegesen olcsóbban jut olyan szükségleteinek kielégítéséhez. amelyeket a fővárosban egyetlen vidéki
kulturember sem nélkülözhetA Provincia pengőszelvény-füzet:
a takarékoskodás kulcsai
A Provincia pengőszel vény tulajdonosa ezután komoly mértékben takarékoskodni fog
Pesten- mert akár

autótaxit, akár szállodát- per v,'ótéttermet, sörözőt, kávéházai• színházat- kabarót- orfeumot,
mulatót,
bárokat v*sz igénybe, vagy sporttelepeket
látogat: egyszerűen előhúzza zsebéből a Provincia pengőszelvény-füzetet s az abban elhelyezett Szelvényeket teljes névértékben készpénzként fogadia el tőle az
a sok elsőrendű, megbízható budapesti vállalat, amelyekkel a Provincia jogérvényesen megállapodott•
Ördöngösen egyszerű s éppen ezért ördöngösen ügyes, életrevaló és reális ez a tőrvényesen védett rendszer, amelynek alapján a
Provincia pengőszelvényfüzet holnapul kezdve megjelelik a piaconNincs benne semmi
komplikáció, semmi homály- semmi
bravúr,
s^mmi raffinéria Pusztán ártól van szó. hogy
a Provincia Utazása és Jegyirodával szerződő
kifogástalan fővárosi vállalatok vezetői belátták azt. hogy a nehéz viszonyok között élő

Női kabátok
Bundák,
Férfi kabátok

naarv választékban

ÖRDÖGH

térfl és nftl rohairnházában.SztchenvMér 18

Maradjon hű
Karácsonyra
Mülhoffferhez
a régi
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kedves

szokásokhoz

órát, ékszert

vásárom!

Sxécfíenyi

tér

OytnyArii ékszerek
Legolcsóbb árak !

9

nagy

lő/lön

saöm.

oáiosstébban /
Részletfizetés !

ZONGORÁK

n e g y s z ó z pengőtől
30 pengős részletekben la.
O P E R A
ZONGORATEREM
Budapest, Erasébet kőrút ],
BT

vidéki publikumnak meg kell könnyíteni• olcsóbbá kell
tenni a fővárosi
tartózkodását,
mert ha ezt sikerül megvalósítani' akkor nemcsak a Provincia
pengöszelvény füzetet leihasználó vidéki utas jár jól. hanem az a pesti
vállalat
is- amely a takarékoskodással logyasztókepesebbé tett vidéki közönség részéről forgalomszaporulatra
számíthat
20 százalék
vonalon!

megtakarítás az egész

Hogyan néz ki a Provincia pemgőszelvónyftizet? Nagyságát tekintve könnyen elfér a
férfiak kabátzsebében vagy a hölgyek retiküi
jében- hi-sz alig néhány vékony lapból áll- A
füzet első és legu'olsó oldalán olvashatók rő
viden összefoglalva a felhasználásra vonatkoz«'
tudnivalók Benn a füzetben piros- fehér és
zöld szinti lapok találhatók Egy-egy lapon 3
darab 1 pengős és 4 darab 50 filléres perforált- könnyen leszakítható szelvónyszelet szerepel. tehát egy teljes lap névértéke 5 pengő
Mit jelent a pengőszelvény-lapok píros, fehér és zöld szine? Erre a kérdésre az a Pro
vincia Kalauz cimü vékony kis füzet ad rész
letes felvilágosítást, amelyet mellékletként ingyen kap a Provincia pongőszelvény-füzet mjn'
den vásárlója- A Kalauzban szakmák szerbi
vannak felsorolva azok a budapesti vállalatok. amelyek a pengőszelvényeket teljes névértékben készpénzként elfogadjákA Kalaui
világosan tartalmazza- hogy melyik
vállalat
fogadja el a piros, a fehér• vagv a zöld szelvényt- Az a vállalat ugyanis, amely a piros
szinü pengőszelvényt fogadja el 10 százalék
amely a fehéret fogadja el 20 százaléik. amely
a zöld színű pengőszelvényt fogadja el 30 százalék kedvezményt adott a rendes áraiból-

Az 5 pengő névértékű piros szinü szelvény
lapot 10 százalékkal olcsóbban. tehát 4 pengő
50 fillérért;
az 5 pengő névértékű fehér szinü szelvénylapot 20 százalékkal olcsóbban. tehát 4 pen
göért:
az 5 pengő névértékű zöld szinü szelvény
lapot 30 százalékkal olcsóbban, tehát 3 pengő
50 fillérért adja el a Provincia szegedi kirendeltsége, a Délmag varország kiadóhivatalaTokintettel arra. hogy e 10- 20 és 30 százalékos kedvezményeknek a középarányosa 2C
százalék: aki pengöszelvéiy-fiizetet
vásárol
az a teljes névértéknél 20 százalékkal kevesebbet fizet érte• összegszerűen kifejezve ez
annyit jelont, hogy a 15 pengő névértékű füzet
ért csupán 12 pengőt kell fizetni•
Nem vitás ilyenformán, hogy a Provincia által nyújtott kedvezményeknek az igénybevétele a legtisztább takarékoskodást jelenti! •
A felhasználatlan pengőszelvényekel
Szegeden, vagy Budapesten bármikor visszaváltjuk.
És most felmerülhet a kérdés: mi történik akkor. ha valaki például nem használja fel maradéktalanul a pengőszelvényeit? Mindenkit
megnyugtathatunk- nincs kockázat! Ha a maradék pengöszelvényeket nem akarja megőrizni a legközelebbi pesti utazásáig, akkor vagy
már Budapesten a Magyar Takarékpénztárak
Központi Jelzálogbankjánál (V Tükörucca 4-1
vagy a szegedi kirendeltségnél- a Dél magyar
országnál bármikor visszaváltjákA vidéki ipar és kereskedelem érdekeit
tiszteletben tartja a Provincia.
A Provincia Utazási és Jegyiroda a vidéki
ipar és kereskedelem életérdekeinek védelmében őrizkedett attól hogy a pengöszelvény felhusznrilására .vonatkozóan budapesti kereskedelmi vagy ipari
vállalatokkááruházakkal
megállapodást kössön- Csupán a közlekedési,
szórakozási, sport és az úgynevezett vendéglátóipar körébe tartozó vállalatokat vonta be
működési körébe és ezeket is ugy válogatta
Össze, hogy egyrészt Budapest legkülönbözőbb
területcin legyen szétszórva, másrészt
pedis;
ugy a gazdagabb, mint a szegényebb vidék'
utas megtalálja
köztük azt a nívót- amely
Jtcnztárcáiának leginkább megfelel-
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AkokszfäUs

* -t.«—"
— A miniszter hat héttel meghosszabbította
a paprika igénybejelentés határidejét. A földmüvelésügyi miniszter megengedte, hogy a fűszerpaprika igénybejelentésének, a termelést
megelőző év november hó 30-án tul is elfogadhatók legyenek, igazolt késedelem esetén. Január 15-ike után azonban az igénybejelentéseket érdemi tárgyalás nélkül kell visszautasítani. Ez annyit lelent, hogy termelési igénybejelentéseket minden év január 15-éig feltétlenül eszközölni kell, mert azon tul még igazolt
késedelem esetén sem lehet elfogadni. Nem jelenti ez azonban azt, hogy abban az esetben,
ha a bejelentett terület a beültetésig gazdasági
okokból változást szenvedne, hogy azt >a szövetség ne venné tudomásul. A miniszter ezzel
a határozatával a termelók régi kívánságát teljesítette.

etëuyci:
Egyenletes meleget ad,
kényelmes a használata,
tiszta a kezelése.
Nem füstöli be a falat,

— Elöljáróság! ülés az ipartestületben. A
szegedi ipartestület elöljárósága december io-én
délután 5 órakor az ipartestület székházában ülést
tart. Az ülés napirendjén szerepel többek között a
piacok központos' á á K- ] • .11ámája is.
— A kormányzó vadászaton. Budapestről jelentik: A kormányzó ma reggel vadászatra Bábolnára utazott. Á vadászaton résztvesz G ö m b ö s Gyula miniszterelnök és több közéleti előkelőség. A vadászat résztvevői vasárnap térnek
vissza Budapestre.

Ajándékozzon k a r á c s o n y r a
vitéz
KOVÁTSTÓL f é n y k é p e t !
II|c*ongrAdl p a l o t a

Tel 1J-5Í».

nem kormozza a függönyt,
nem rontja a levegőtI

— Advent liturgiája. Vasárnap délután fél
6 órai kezdettel a Katolikus Ház nagytermében
tartja a Szegedi Katolikus Kör ezévi második
adventi kulturdélutániát.
Nagy érdeklődés
előzi meg dr. H a 1 a m k a Gyula budapesti kegyesrendi főiskolai tanárnak, a kiváló egvházi
szónoknak előadását advent liturgiájáról. A
tartalmasnak és érdekesnek Ígérkező eleadást
tnagasnivóju ének és zeneszámok egészítik ki.
melynek során a kormányzódijas Szegedi Dalárda és Oratórium Egvesület (szóló D e á k
Pálma és W e l l e r Károly), a Hittudományi
Főiskola énekkara, valamint K o v á c s Jolán
énekművésznő,
S i m k ó Mária zongoraművésznő, K a p o s s v Gyula zenetanár, egyházzenei szakfelügyelő és K i s s Árpád főiskolai
hallgató működnek közre.

— A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége
tisztelettel kéri barátait és tagjait, hogy tekin
tettel a MANSz Leányotthon gyermekeinek szükségleteire, a nekik szánt pénzbeli vagy természetbeni karácsonyi adományokat a szétküldött utalámyokon a MANSz Tőmörkény-u. 1'. sz. alatti irodájába mielőbb eljuttatni szíveskedjenek. Azon
adományoknak beküldésére, melyek nem utalványon érkeznek, legalkalmasabbak a hétköznapok
délelőtti órái.
GijnvfílTŐt,
— Szabadegyetemi előadás. A Ferenc József
té* utta kiohiit« H 9 F L E " esztyU» e»
Tudományegyetem Barátainak Egyesülete 14-én,
lUző*. S z e g e d , KlauzAI-lér
szombaton délután 6 órakor az egyetem auditórium maximumában (Bölcsészeti kar, Szukováthytér) szabade<rvetemi előadást tart. Előad dr. Fe— A meghűlés többnyire lázzal jár. Vegyen ider e n c z y Ferenc miniszteri titkár A nemzeti önjében Aspfrint. A valódi Aspirin tablettákon a
tudat és modern magyar divat címmel vetített képekkel. Belépődíj nincs.
| Bayer kereszt látható. Magyar gyártmány.

tiszta és razdasátüos a doroni saiolt koksz? i

M i n d e n

K d l y f i d b a n
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V A L Ó D I FRANCIA, SELYEM PUHASAGU

Difi

legolcsóbban

S M A N N Á L
Perzsa, Brelschvancz, Perzsaláb nagy választékban
Modell ele eredeti Pórlsiak
. G y ö z ő d J , a n n e

megnyitottam

Károlyi ucca <
4 sz. alatt!

Kérem i t vevfiim és metrronde- M i i l l p p
léim további szíves pártfogását W I U I I B l

Ff7CÍ
LfCdl

— Ma zárul a Lorántffy^váaáx. A Lorántffy
Zsuzsána Egyesület karácsonyi vásárja és kiállítása, amely különösen magyaros kézimunkákban
gazdag, ma délután zárul. A jótétkonycélu vásár
és kiállítás tehát még ma megtekinthető a Kálvin-tér 2. sz. alatt

Ha sajtot v e s z , ügyeljen "a
STAUFFBR-névre I
Sub auspiciis gubernatoris doktorrá avatás az egyetemen. Dr. vitéz C s i k y Jánost december 14-cn délben 12 órakor a központi egyetem dísztermében »sub auspiciis gubernatori»«
avatják a jogtudományok doktorává. A kormánylót a doktorráavatási ünnepeégen dr. S z i I y Kálmán kultuszminísztériiuni államtitkár 1 '• v'spü.
x Kivé, tea legjobb 8ohlffernél, Valéria-tér.
— Az egyetembarátok közgyűlése. A Ferenc
József Tudományegyetem Barátainak Egyesülete
vasárnap délelőtt 12 órakor az egyetem jogi karának I. számú tantermében (Központi egyetem, II.
•emelet 77-79. sz. ajtó) tartja évi rendes közgyűlését, melyre az egyesület tagjait ezúton hívja meg
az elnökség.

BUNDA

Ügyeljünk a máltára!

K é z i m u n k a i i z l e t e m e t

4wmmmmmmmmmmm—mmmammm*

BACH, Tel. 11-26-1

\

— Influenza, spanyol járvány, torokgyulladás,
az orr és garat elnyálkásodása, a mandolák
megbetegedése, valamint izületi bajok vagy
tüdőcsucshurut esetén gondoskodjék
arról,
hogy gyomra és belei a természetes „Ferenc
József' keserűvíz használata által gyakran és
alaposan ki tisztíttassanak. Közkórházak főorvosai megálapitották, hogy a Ferenc József vij
lázzal járó fertőző betegségeknél is nagy szolgálatot tesz a szenvedő emberiségnek.

floI<?»ó

á x ^ J U ü f c j ^ l l

— ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt héten
született 9 fiu és 10 leány. Házasságot kötöttek:
Barta Lőrinc és Halál Julianna, Lengyel Istvái>
és Kusár Borbála, Sándor János és Tokodi Vilma,
Ilaimza János és Varga Erzsébet, Német János és
Hegedűs Mária, Némert Mihály és Kis Julianna, Németh József és Paragi Julianna, Jójárt József és
Dudáa Mária, Domán Jenő és Pintér Mária, Matusrika Ferenc és PriváczM Juhász Ilona, Kónya
Ferenc és Szegedi Anna. Elhaltak; Fülöp Mihály
72, özv. Böröcz Pálné 77, özv. Farkas Ferencná 84,
Pintér Józsefné 65, özv. Toppantó Jánosáé 74,
özv. Raktcs Gyuláné 76, Német Mihály 83, Kiss
Lajosné 36, Horváth Márton 57, Malkócs Mária 8
hónapos, Szenes Ferenc 1 hónapos, Sebők Imre 14
hétnapos, özv. Kovács Péterné 58 éves, özv. Kis?
Andráiwié 50, Sándor Julianna 27, özv. Vörös Sán'loraé 61, Muhel József 20, özv. Bosenberg Lajosné
78, Patyl Lajos 81, Kovács Péter 73, Bozóki István 11 hónapos, örlőssy Gyula 67, Jakus Katalin
4, özv. pribék Józsefné 5t. Karkecz István 78, Putyer« Mihály 54, Vörös András 28, özv. M és sáros
Józsefné 60, Csóti Ilona 12, Szabó Zoltán 16 hóaaoos korában.
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Megérkeztek hócipőink
„Grácia"
b e l .

Nagy választék
estélyi,
cipőkben.
Uraink
a

é i

Zálogjegyét,

k U l f a i d l

brlllláns és a r a n y
ékusrét mielőtt «1- fi4on4n ftlllflc «ranv-, eiOikntlTMaO
adná, kintija tri
00o|ldl UlVUö l i m | Uh
- ;n O roa ilia nooa ">. Ora, ékuarJSTltts oloaAiu
ki*tr>«i«tl

uccal és sport
legtxolldabbakl

Kaldsx-tag.

Meghívó. A rákosi és királyhegyes! utközi járandó gazdaság megbízottja 1935. december 15-én,
vasárnap délután két órakor a városháza folyosóján gazdaelszámolást és csöszfogadást tart, melyre tiszteiette] meghívja az érdekelt gazdatársait,
hogy minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Csomor Sándor gazdasági megbízott.

cipőáruház, KárAsz a . 3. Tel: M-T®.

— Sven Hédin Budapesten. Budapestről jelentik: Ma délben Budapestre érkezett S v e n
H é d i n , a világhírű svéd utazó. A Magyar
Tudományos Akadémia nevében B a l o g h Jenő főtitkár fogadta. Budapesten középé zsiai
útjáról tart előadást.
tebárnemOak*', nvakkendSlwt, Mlyaa»Al.v»kat, —
»•bkradökct V ö i e i y
H o l t b a n n«n*b*t b*. Kl»n»*l-Mr ».

Ocsú aándekoKat,

— Az Áldás kAvépótíó nem ártalmas az idegekre és a szívre, hanem erősíti azokat. Tápdus, olcsó és egészséges. Tejjel és cukorral, szemeskávé
és cdkórla hozzáadása nélkül, kiítünő izü tejeskávé
főzhető vele.
— Jótékonyság. P i c k Jenő kormányfőtanársos, szalámigváros a főispáni hivatal utján
100 pengőt adományozott a kormányzóné nyoinorenvhitő akciójába. — E n g e l Jánosné az
elhagyott gyermekek részére 5 pengőt küldött
a Deímagyarországhoz. Az adományt rendeltetési helyeire juttattuk.

SIMO
SING
IRTA

L E W I S

L

A W E S

A 8ING-SING FEGYHÁZ IGAZGATÓJA

MAKÓI

A helyettes városi orvos családi pótléka.
Dr. Bntlkn Ferenc volt makói helyettes városi orvos
megfellebbezte Nikelszky polgármesternek évek»
kel ezelőtt hozott határozatiát, amellyel megállar
pitotta, hogy a helyettes városi orvosnak családi
pótlékra igénye nincsen és ezen az alapon a jogtalanul már felvett ilyen illetmények visszafizetésére kötelezte őt. Ugyanekkor egy másik polgármesteri határozat visszatartotta
Battka Ferenc
makói szolgálatának utolsó hónapjára szóló illetményét. Battka fellebbezése folytán ma a kisgyűlés tárgyalta a két polgármesteri határozatot s
amig az elsőt feloldotta, a másodikat fentartotta.
Legjobb bőrkeztyttk Klein Imrénél.

KARÁCSONYI
KÖNYVÉNEK

SZENZÁCIÓJA

•

M I N D E N K I EL F0GJ1 0LYJ1SN,

i

Rendőri hirek. Szabó István állami útmester
feljelentést tett a rendőrségen, hogy Rákóczi-ucoai háza elől elloptak két betonátereszt. — özv.
Csala Istvánné Wesseiényi-uccai ujságáruet, mert
50 pengővel nem számolt el, a járásbíróság 10
napi fogházra változtatható 50 pengő pénzbüntetésre ítélte.
A magyarcsanádi hősök házának tervezési
költsége. A magyarcsanádi hősök házának tervezésével a közséw Ménesi István kőművesmestert
bízta meg. Kivitelre ugyan nem ménesi terve került, a községi képviselőtestület mégis megszavazott számára 100 pengő tiszteletdíjat. Sifák Marcel és társai megfellebbezték a közgyűlési határozatot, amelyet azonban a kisgyűlés jóváhagyott.
Szemüveget
kaphat

BEI ilGYflROHSZiiG

HÍREK

Makói szerkesztőség, flókkladóhivatal, htrdeté»felv««el: V á i w l Bérpalota, telefon »78.

»zak»zerfle«,

Klein

látazerésznél

Egy hét ingatlanforgalma Makón. Furák István
és neje megvették özv. Bórcsök Bálintné és társai
Amói-ucca 21. sz. házát 3450 pengőért, Döme Bálint Herczeg Rozália 1 hold 184 négyszögöl szegedi
utmenti járandóját 1450 pengőért, Petri Istvánué
Petri István 181 négyszögöl verebesi földjét 185
pengőért. Bajusz István Kádár Sándor 1572 négyszögöl vitahalmi földjét 875 pengőért, ifj. Bakaosi József Katona János 226 négyszögöl ujkortyogói földjét 180 pengőért, Takács Ferenc Kis« Sándorné és társai Csillag-ucca 4. sz házát 1200 pengőért, Czina János özv. Szabó Antalné 5 hold 64
négyszögöl kopáncspusztai földje egyharmadát
IHX) pengőért, Széli Ferenané Szabó József,né 1577
négyszögöl gerizdesi földjének tizenkettőszázhu-zad részét 120 pengőért, Kurai Ahtal Rozsnyal
Imnéné 472 négyszögöl jángori földjét 350 pengőért, Megyesi János Kádár István Szekfü-ucoa 46
-^,ámu házát 1100 pengőért, kk. Szebend István
Szalczer Rezső 452 négyszögöl szentlőrinci földjét
800 pengőért, Gilicze Tamás Borka János 706 öl
•sóstói ugarját 529 pengőért, Szüos Sándor Balogi
Péter Bajza-ucca 44. számú házát 1800 pengőért.
Kádár Tstván Sopsich Istvánné és társai Szakszayueca 11. számú házát 2000 pengőért, Döme István
Vagy Mária Tulipán 25. sz. házát 2600 pengőért.
Oláh István Tamás Ferenc 251 négyszögöl tömpösi
földjét 245 pengőért, H. Kovács Antaíné Váradj
Sándor 3 hold 858 négyszögöl dáli ugarját 4900
pengőért. Gajdi Sándor Árva János Holló-ucca 2.
számú házát 927 pengőért, Nagy János kk. Fazekas Irén 1075 négyszögöl rákost járandóját 1100
pengőért.

T Ű Z I F A
SZÉN
KOKSZ
B R I K E T T
K i r á l y n á l , T e l e l c y

u .7.

Bajtársak tagavató disztáborozása. Szombaton
este 8 órai kezdettel a Csanád Bajtársi Egyesület
fennállásának tíz éves évfordulója alkalmából •
vármegyeháza nagytermében tagavató disztáborozást rendezett, amelyen « tagavatásokat F á y István főispán végezte.
Anyakönyvi hirek. Házasságra
jelentkeztek:
Szabó Sámuel Acs Klárival, Siket Sándor Kis«
Rozáliával. Házasságot kötöttek: Szilágyi Sándor
Binecz Juliannával, Gera János B. Szűcs Rozáliával, Faur Sándor Bernéth Eszterrel, Varga Simon
Tóth Ilona Rozáliával, Adók Ferenc Szarni Lídiával. Elhalt Tóth Alrndár Antal 2 hónapos Deák
Ferenc-ucca 84.

M a i citromos H^zi'mSniüh,
arcvlzc.. krémek, olajok. oudereV
Szeplő elleni f ériw6dő szerek.

D r . R e i f e r O s z k á r n é M I M intezete
Szeged. Dusroolcs-tér 11., I. em. Telefon 26—02. Arcápolás. Szénsé^h'
bák, szemölcsök, szőrszálak vétrle
tres eltávolítása. Fénykezelés.
ranftv^n"-)k VVén:^* * Olrs* ^íriefrrrit':»PS Z A B Ó

L A J O S

r a l z o l ó

Készít •

mlndonnemti kérimankarajzot, aahMnokat,
• lohérnemfl é. kéitmnnka alSnjromdikat
^ C l C n U C i ! »lakaiei-tten. Filléres elfinyomda.
Tl*za L a j o s KOrut 3 2 .
Ü n a A M l l i i *

Karácsonyra!
KARACSONYFADISZEK:
10 drb, v. 8 drb csillogó üveg karácsonyfadísz
—.98
1 doboz angyalhaj
—.14
22 drb éghetetlen csillogó fém karácsonyfadísz
—.24
ÉLELMISZEREK:
1 üveg 1 literes oroszhal (üvegbetét
-.20)
—.88
70 dkg pörkölt amerikai mogyoró
—.98
10 dkg nápolyi
—.18
JÁTÉKÁRU:
2 féle társasjáték dobozban
—.24
Mese, vagy képeskönyv
—.24
Karzatos hinta
—.98
HAZTARTASI CIKKEK:
Háztartási öntött vasaló
P 3.98
Háztartási mákórlő
P 2.68
Húsdaráló 5-ős
P 5.98
DIVATARU:
Gombos rövid flanell alsónadrág
—.98
Belülbolvhos atlaszcsikos női nadrág
kishibás
P 1.98
Kérje 16 ó!-Talas K .rácsonvi ár|ejrv.-.é't"> k n t

PÁRISI
KRGY ÁRUHOZ RT.
s*r»Gyo. t í * « : o « i ! í s « • ic»«* u c c « SAROK

•t- -V' ' M a M M W M M M W M M

Nagy kedvezmény a Détaiapyarország Ausztriába u'azó olvasóinak!
1. 64) s z á z a l é k k e d v e z m f t i u az osztrák v a s u t a k n á l a visszautazásnál.

2.
3.
4.
5.
6.
A kedvezmények 1935 december

? o százalék k e d v e z m e n u a vasúti k i r á n d u l á s o k n á l .
Teljes vízummentesség.
t o százalék kedvezmény a h o t e l o k b a n és p e n z i ó k b a n .
2 5 - 9 0 százalék kedvezménv a színház- es konccrttefiueknei.
2 J SZáZaiek engedmény az autóbusz körsétáknál, stö.
1-től 1936 május l-ig érvényesek. A fenti kedvezményeket nyújtó „tóiiszezonkarLya" 7 pengőért kapható
•Tanunk kiadóhivatalában!

OfrMiGYARORÍZ^O

1^55*5 december 8.
— Felhívás a frontharcosokhoz. Ezúton értesítjük a frontharcos bajtársakat, hogy összegyűjtött frontharcos visszatérítési bélyegjeik elszámolását !. hó 9—12-ig minden nap délután 4—6 óra
között a titkárt hivatalban (Nemzeti Sajtóvátlalat, Kárász-ucca 5.) ejtjük meg Főcsoport elnökség.
— A Szegedi Sakk Kör vasárnap rendezi szokásos havi vlllámtornaversenyét délután 3 órai
kezdettel, amelyre érdeklődőket a vezetőség szívesen lát. A Szegedi Sakk Kör által kiirt körbajnokság állása a X. forduló után: Soóky 9 és fél,
Vastag 8, Mák 7, Sandberg, Ozsvár 6 és fél, Konrád
6, Bessenyei, Neumann 5, Boros, Rosenberg 4 és
fé3, dr. Tarnai 4, Tóbiás 3 és fél, Kristó, Ócskay
2 és fél, Nagy 1 és fél, Csáki 1, Tóth 0.

KÖTÖTTÁRUK
— Nyilvános előadás. A szegedi ipartestület
Cipész- és bőrfeldolgozó szakosztályának felkérésére V a r g a V. Lajos bőripari magánszaktanár
előadást tart a láb betegségeiről és azok gyógyításáról december 8-áa délután fél 4 órai kezdettel
az ipartestület márványtermében. Beléptidij nincs.
— Szekeres Erzsébet ma, vasárnap délután 5 órakor tárcáiból és verseiből olvas
fel a M I E F H O E helyiségében. Belépődíj nincs,
vendégeket szívesen lát a kulturbizofRíg.
X Akrobatikai tanfolyam szakszerű vezetéssel
kezdődik Kurbos Ily táncintézetében, Zászló-ucca
2. sz.
oieift *rüan k
ne'i
r*g : ek alfa a-«kllfainak

S o f t s Lafosné
paradicsomi papIantUeme.

Áldás
*

LAMPELés HEGYINÉL

Fantanok

mesjax,

De*k Ferenc a.

- MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Hatósági Munkaközvetítőben 2 hadigondozott téglagyári munkás vidéken, 5—6 szövőmunkás hadigondozott, 1 mellényszabó, 1 fiatal füszerkereskedő kifutó, 1 Mszolgálönő, 1 kályhás.

ntfrkás va?a ióizö,
illatos, kiadós, tartós.

J

j&emetRtwéi
kávépóttékkal teie%uávéi
l/c kg. 30 filler
»'-

Nem kell hozzá cikória

— Aa Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők Egyesülete december 10-én, kedden
fél 6 órakor teával egybekötött előadást rendez,
a Dugónics-uccai leánypolgáriban. Dr. M a g y a r y Zoltánné, dr. T e c h e r t Margót a
szegedi egyetem magántanára, személyes tapasztalatai alapján előadást tart a nő helyzetéről a mai Oorsaországban. Nővendégeket szívesen lát a vezetőség. Tekintettel a nagy érdeklődésre, ajánlatos, ha a vendégek előre bejelentik jegyigénylésüket a Növénytani Intéseiben.

Társas ü?ssnnák i . j « . » . «
Kellemesen fűtött terem.)

utóig

1101QIIRUIIíll

— Az izr. hitközség 198«. évi adójavaslatai 1935
december 15-én déli 12 óráig közszemlére vannak
kitéve a jegyzői irodában (Margit-u. 20. I.) és
minden adózó jogosítva van minden adótételt illetően észrevételt ugyanezen időig Írásban benyújtani.
— Ha Tungsram Duplaspirállámpát használunk,
ugy 20 százalékig terjedő megtakarítást érhetünk
el, világitásunk pedig szebbé válik.
— A rádió jubileuma érkezett ed: a magyar rádió tíz éves. Bámulatos fejlődésével párhuzamosan a magyar rádióipar is megmutatta magasrendű képességeit: a jubileumi évben felvonultatja az
Orion gyár nagyszerű magyar Orion rádiók minden vívmánnyal felszerelt idei sorozatát.

és Miívé&sc&t
HETI MÜ80R:
Vasárnap délután: A táncoló város. Mérsékelt
helyárak.
Vasárnap este: Az escrnyős király. Bérletszünet.
Hétfőn este: A táncoló város. Propaganda elő
adás. Olcsó helyárak.
Kedden délután; Az ezüst sirály. Filéres helyárak.
Kedden este; Katz bácsi. Énekes bohózat. Páros bérlet 14.
Szerdán este: Katz bácsi. Énekes bohózat. Páratlan bérlet 14.
Csütörtök délután: Szépségkirálynő. Filléres
helyárak. Katonaelőadás.
Csütörtökön este: Nincs előadás a Sonja előkészületei miatt.
Pénteken este; Sonja. Operettősbemutató. Páros
bérlet 15. Mérsékelten felemelt helyárak.
Szombaton este- Sonja. Díszelőadás. Páratla»
bérlet 15.
A s z t a l i

ó

r

a

legnagyobb választókban 30 pengőtől, 10

& S z l e t - Rosenberg Bála
m

óra, ékszer raktár,
Károlyi «a. 1.

1935. évi brüsszeli vajvilágversenyen

a l e n m a n a s ^ h b liifflniel£«t n v e r l e
* Budapestre érve a Park szállodában a keletipályaudvar mellett megtalálja kényelmét, legjobb
ellátását olcsó árakért E lap előfizetőinek 20 százalék engedményt nyujtunk
- *
Kitfmfi r.amatu, saját termésű, príma tenor
D
kapható

K

P i T S D Ö k 11. 7 . s z .

X Geszlenycpürct Máiku'nál, Kigyó-ucca 1.

Legszebb karácsonyi
ajándék egy játékbabakoosi. Olcsó áron
kapható vitéz KALLAY
Kálvária-uooa 44. sz.

S z e n z á c i ó

!

magas árat fizetek elavu l vilianvcsltláríalért,
ha nálam oseréli be ujjá.
11 1

Rosner Józseí ErrTLSS
munkákat a Magyar Mérnők és Epllészeaviet
szerelési szabványán készítem. Rádiók 6-12-18
havi részletre. Tisza (ajos körút 39. Tel. 14 68
Hódi
Oyörcry

itódogos- ss vízuezetéüszera'ö

• Lőw Lipót u. 1. Vállal szakmájába vágó
¡minden munkát. Költaéfjfvetés díjmentes

DUfiAX"

jénai tüzáiió
sütő és főző

Lov 'HÓÍS oia m e n y m s
Felhívom a lovagolni óhajtók figyelmét, hogy
Alföldi-ueca 22. szám alatt fedett lovardát nyitottam. Lovagolni óhajtókat egész nap fogadok.
Telefon 23-78. Telje« tisztelettel:
Khczer lózsef
— A Dr. Pajor szanatórium és vizgyógyintézet
Budapest, VIII., Vas- u. 17. sziv és érbetegségben
szenvedők részére sziválloinást létesített. Az öszszes diagnosztikai (Elektrokardiograph, Röntgen,
laboratórium, a sziv munkabírásának megállapítása stb.) és therapiai eljárások (szénsavas és
oxygén fürdők, légzési gyakorlatok, tökéletesen
berendezett Zander gyógytorna, speciális diéták
stb.) Szakszerű vezetés és felügyelet. Az intézet
többi (sebészet, belgyógyászat, nrologla, szülészet
és nőgyógyászat, szemészé stb) osztályai modernizálva működnek. Szanatóriumi és kórházi
osztályok mérsékelt árakon napi 8 pengőtől.
— Adományok a kisrongyosakeióra. A Magyar
Vöröskereszt Egylet Szeged Városi választmányának kisrongyosakciója hálás köszönettel vette és
nuygtázza az akcdó céljaira eddig beérkezett kegyes adományokat: dr. v. Shvőy KáJmánné 100,
belvárosi elemi leányiskola 100, m. klr. áll. Földmérési Felügyelőség 20. Szegedi áll. óvódák 20,
dr Menyhárth Gáspár 10, Eördögh Béláné 2, dr.
Horger Antal 3, v. Kiss Ferenc 1, Kurucsev Sándor 2, dr. Hunyadi-Vas Gergely 5, Vén Pálné 10,
Stein Péter 3, Sándor Lajos 10, v. Szendrey László
2, M. kir. Fővámhivatal 10, Szeged-Rókusi Polgári
Kör 6, dr. Szén András 5, Szeged-rókusi áll. elemi
iskola gyűjtése 157.89, dr. Kiss Albert 2, dr. Széchényi István 20, Szeged-Csongrádi Takarékpénztár rt. 20, Pap Róbert 1, Ketting Lajos 2, dr. Kovács Kálipánné 5, Csizmadia Kálmán 1, Barcsay
Károly 3 pengő.

üvegedények

kávé és teafőzők
'erakata

r

Jean Sibelius. December nyolcadikán ünnepli
a zonomüvószet Jean S i b e l i u s - n a k , a világhírű finn zeneszerző hetvenedik születésnapját.
Sibelius a modern finn uene megalapítója. A rendkivül gazdag népi dalk&ltészetböl merített s ezáltal nemcsak hogy megteremtette az ujfinnzenei stílust, hanem egyúttal ant is megmutatta,
hogy a régi formákba is lehet valami ujat bevinni
anélkül, hogy a modernizmus bizonytalan ösvényeire kellene tévedni. Hét szimfóniája és Kalev a la-tárgyú szimfonikus költeményei szerezték
meg számára a világhírt, de a dal költ és z<et terén
is szinte páratlan műremekek fűződnek nevéhez.
Van ezeken kdvül egy pantomimja, a Scaramouche,
megzenésítette Shakespeare Vihar-át, irt egy sereg énekkari szerzeményt, zongora- és begedüdarabokát. Hegedűversenye ffljOSt már minden hegedűművész repertoárjának elmaradhatatlan darabja. Sajnos, magyar körökben még nem Ismerik őt
eléggé. Annál nagyobb neve van a skandináv államokban. Amerikában és Angliában, amely legutóbb említett országba már egy Sibelius Society
is működik. Hetvenedik születésnapját Finnországban nemzeti ünnepként ülik meg. De máshol
is mindenütt egéisz Európában megemlékeznek a
mesterről müveinek műsorra tűzésével. így Budapesten ls a Filharmóniai Társaság szimfonikus
hangversenyt rendez 9-én, amikor is előadásra
kerül a II. szinfomta és a Ftnlandia. A magyar
Rádió 8-ára jelezte Sibelius néhány szerzeményét.
I l u b a y Jenő pedig külön Slbelius-hangversenyt
rendez az ünnepelt finn zeneszerző müveiből.
Jöjjön, vásároljon naponta friss készítésű

teasüteményeimből
10 dk-T 14 fillértől. Nagy tábla tejszín csokolídékűlönle?resség 28 fillér. Dugonics-tér 12. szám alatti
cukrászati üzletben. Vasárnap estig ayitva.

D Vasné

kölcsönkönyvtárában,
Széchenyi tér 6,

4DE( . M A G Y A R O R S Z Á G

KARÁCSONYRA „KORDA-RUHA"

B o y - kkaa b
Matrózöltönyök P
10.
b áá tt o
o kk ,. Matrózöltönyök
P 1
0.—töl
J o p p é k — Tiroli n a d r á g o k
P a.40 „
Intézeti aapkák
—
Cserkész áruk

Pólya Tibor kiállítása
A magyar piktúra elitegárdájának egyik Illusztris tagja P ó l y a Tibor nyitotta meg képkiállitását a Hungáriában. A művész nevével sokszor
találkoztunk már. Ezrek és ezrek szenteltek neki
»'gy-egy elismerő pillantást, amikor az ucca zajában, rohanva százszorszáz gond cikk ázás a közl>en fények, reklámok rajvonate között megpillantó! lak egy-egy Pólya-plakátot, amely élces vonalaival, vidám színeivel, derűs, szellemes egyszerűségével és beszéóességével uralkodott a hirdetési
oszlopokon. Ez a nevezetes, humoros, dekoratív
Pólya Tibor kopogtatott most be Szegedre, még
pedig — bépekkel. Nem nagy a tárlat, de válogatottan szép és érdekes müveit hozta el a festő.
Pompás, friss vásznakat látunk, amelyeken elevenen, tempóval rohanó kéz dobja fel harsogó színeit. Csupa élet, mozgás gyűlik össze bennük. Mesék a faluról, téli regék felnőttek meséskönyvéből
Rennflk kikristályosodik a mfivészi program. Ugv
átélni, ugy megfesteni, ugy megkonstruálni «
képzeletből fellobogó képet, hogy az minden nézőben is a fantázia káprázatának illúzióját keltse.

99
p.i..Ai, _
MII k a b á l o k
Paletök
- Téli
Szőrme éa Börmlkádéta
Sport és o l v a t n a d r á g e k

_

TÉR

lezte, elleste a falu titkait. Nagyon érdekes, dekoratív pompájáibam, világítási effektusaival pompásan hat a Bucfn, Közelgő viharban és Buesu
elnevezésű képe.
Nagy temperamentum, nagy hevület, a fényes
és sötét, a tarka ós tompa színek érdekes összhangja játszik itt pompáis vonalvezetéssel, art is ztikus képszeriiséggel. Meglepő fényhatások, virtuóz árnyalások játéka dominálja a Premier és
Légtornászok című vásznait. A kiállítás minden
kéj>éről lehetne írni, hiszen ahány, annyiféle, stílus és változat van bennük Mindegyik megegye-

A színházi iroda hirei
Szövegkönyv: HARMATH IMRE.
Zene: BUDAY DÉNES.

Egy-egy festményétől alig tudunk megválni.
Különösen a téli kompozíciói elragadóak. A Szép
a tél, vagy a Téli vigalom. Falust piac címűek.
Sok apró történet játszódik le bennük. Leegyszerűsítve, sejtetve, szinte osak emherpontokkal je-

Nagy operett 3 felvonásban, 12 képben
a cári udvar éleiéből.
Szenzációs kiállítás! Káprázatos kosztümök!
Nagy tömeg jelenetek!
Rasputin!
Forradalom!
Szerelem!

Elsflrendfl
alkatrészek

olcsó akciója

kerékpárok

ffummik ós
az ismert f i l l é r e s árakban

STANDARD r á d i ó k és PH'LfPS
ííjdonpácrai kicsi részletre nálam kanhitók.
SPORT-1S GYERMEKKOCSIK

Szóim Síndor

OLCSON!

céokereskftdA,
Kiss
ucca
Kiss D. palota

DECEMBER

MAGYARSZEMLE
A szerkesztőbizottság elnöke
BETHLEN ISTVÁN GRÓF
A gazdasági viliág és munkanélküliség
j néptáplálkozási éa közegészségügy:
HÁTÁUL
GORTVAY GYÖRGY
j Katolicizmus é« n e m i e d
szocializmus
NYISZTOR ZOLTÁN
Harc • Memel-vidék körttl
CSISZÁR BÉLA
! A besztercei szilva RAPAICS RAYMUNI)
Kelet és Nyugat az ifjúsági
gondolatben

PONGRÁC* KÁLMÁN

I f j ú nemzedékünk írói modora
GYÓRY JÁNOS
Hodzsa M i l á n • caehszlovák
politika élén
- SZVATKÓ PÁL
Magyarság éa filozófia ]OÓ TIBOR
. A Földközi-tenger Időszerű kérdései
HARDY KALMÁN
> A m r v n birtokpolitika kérdéséhez
KERÉK MIHÁLY
^ Külpolitikai szemle o m J K GYÖRGY
Magyar kisebbség Jugoszláviában
FEKETE LAJOS
Mái gyermekirodalmunk

t

L. UJVÁRY LAJOS
kertészti S Z E K F Ü O Y U L A
kOYAR S Z E M U T T A R S A S A O

«Ti 9.60 P

Badapart. Vilma aatnir-M (
(« kMet ,.KtacM«tAr"-ral)

zik mégis abban, hogy nagyszerű művész alkotta
őket.
Ascher Oszkár wavalóestje, közreműködik Takács Margit szavalóművésznő. A MIEFHOE jubiláris kulturestje 15-én este fél 9 órakor az izraelita hitközség dísztermében. A nagyszabású műsoron Salamon király: Énekek éneke, Edgár Poei
A haragok, Székely népballadák (az Ortutay—Bnday-kötetből), Vörösmarty, Petőfi, Arany, Mór«
Ferenc, Adv, Babits, Kosztolányi, Szabó Lőrinc
Tóth Árpád, Radnóti Miklós, stb. költeményei é*
prózán szerepelnek, részint szóló, részint kétszö
lamu előadásban Helyárak: 0.60 P-től 2.50 P-ig
Jegyek elővételben az egyesület pénztáránál, vala
mint a I>élmagyaror»zág kii adóhivatalában kap
hatók.

N J L A , , , f n i A I Ó M W ágynemütartóval országszerte elismerten jó, mert fekvésnél a
1 ' ü C Z " l U l l f l d i l l " fotel karjai a lábnál takarófogók és a derék alá kényelmetlen
csuklórész nem esik. Modern rekamié, modem lote e^ stb. v. OOCZCY IMRE. HU u. 1. (sarok)

Pólya művészetét nem köti sem naturalizmus,
sem Impresszionizmus, sem egyéb áramlat. Nála
egy él: A lendületes kompozíció megszámlálhatatlan táncoló szinatomokkal, amelyek arra valók,
hogy kitermeljék a fölényesen meglátott életnek
novellisztikus esemén veknek. apró hangulatoknak
képbeli jelentőségét.

Még tart a v a r r ó t ^ e k

AJÁNDÉKOK

ga
g e l li k ö n t ö s ö k . . . . .
P IISS
. -Ml
d «a
P
38.—M
t é ll R e a
P 11.- n
P 3 2 . - „ Házi k a b á t o k . . . . . . .
—
N yakkendö
Pizsama
P e . - ., K a l a p

FÖLDES IZSÓI
KLAUZÁL

TQ3^ december TO

S ONJ A

Ma délután mérsékelt helyárakkal „A táncoló
város" kerül színre Főszereplők Sz. Patkós Irma, Eőry Klári, Márkus, Vágó, Bihary, Veszely,
Herczeg.
Elragadtatással nyilatkozik mindenki „Az esernyő» király''-ról és a nagyszerű előadásról. Ez a
finom, szellemes operett ma este van még műsoron
Katz bácsi. Pompás bohózatot mutat be kedden
este a színház A nagysikerű „Katz bácsi'*-t a címszerepben Herczeg Vilmossal. Állandó nevetés.
60 százalékos propagandaelőadást rendez a
színház. Színre kerül a teljes premieregyüttessel
a „Táncoló város". Jegyek a szinházi pénztárnál
kaphatók.
„Katz bácsi", a komikusok bohózata. Fellépnek: Herczeg. Vágó, Veszely, Zilahy, Keresztessy
Mária, Eőrv Klári, Garami Jolán, Mihályi Mária
és Vass Piri..
A „Sonja" egyik szenzációja — a kozák kórus!
„Eziist sirály'*, Buttykay Akos legszebb operettje kedden délután filléres helvárakkal van műsoron.
Eredeti premier pénteken! „Bonja'. Premier
pénteken!

Vasárnap.
Budapest I. 11: Egyházi zene és szentbeszéd a
belvárosi plébánia templomból. 1125: Evangélikus istentisztelet a Bécsi kapu-téri templomból.
Prédikál Turóczy Zoltán gvöri lelkész. 1235: Kiss
Lajos és cigányzenekara. 15.50: Mándlts szalonzenekar. 16.30: Ht^nan Bálint dr. m. klr vallás- és
közoktatásügyi miniszter beszéde. 17; Rendőrftrvószenekar. Vezényel Szőllősisy Ferenc. 18.45:
finelf a magyar faluról. Móricz Zsigmond előadása. 19.15: Csuka Béla gordonkázik, zongorán kiséri Polgár Tibor. 20.10: S porteredmén vek. 20 20;
A Budapesti Hangverseny Zenekar. Vezényel Fridi
Frigyes. 21.10: Hírek, sport- és űgetőverserayeredmények. 22: Basilides Mária énekel 23.30: Bura
Sándor és cigányzenekara muzsikál. Közben 2335:
Közvetítés nx osztrák—magyar uszó- és vizipolómérkőzésről, :i Nemzeti Uszodából.
Budapest II. 15; Manglemezek. 16.35: Mándits
szalonzenekar. 191., Magyar Ezópusok. Kelecsényi Dezső dr. elfi,
i. 20.15; Tíntoretto. Hoffmann Edit dr. előadása.
Külföld. Bécs 19.45: Sibélius hangverseny. Frankfurt. 20.05: Nagy zenekari hangverseny TelEmil

heecdümüvésszel.

Héttő-.
Budapest I. 12: Déli harangszó. 12.08: Szer
vánszky» zenekar. 13.40: Lux József énekel zongo
rakiséretteL 16.10: A rádió diákfélóréja. 17; Deák
László zongorázik. 17.30; Kerény Káiroly dr»
egyetemi tanár előadása. 18: Bodán Margit magyar nótákat émekel, kísér Mursi Elek és cigányzenekara. 19: Kilián Zoltán csevegése hang
lemezekkel. 19.40: A Filharmóniai Társaság hang
versenyének közvetítése az Operaházból. Vezényel
Dohnányi Ernő dr. Közreműködik Adolf Bnseh
hegedű. 21.55; Hírek. 2115: Sándor György szslon és jazz zenekarának műsora. 23; Andersen Feilcia francia fordításban magyar verseket mond
23.20: Tánclemezek 0.05: Hírek.
Budapest n . 18: Német nyelvoktatás. Szeotgyftrgyi Ede dr. 19.40: Thuiy Zsuzsa elbeszélése. 2010;
Hanglemezek. 21.05; Hirek. 21.30: Farkas Jenő és
cijíínyzcmékara.
Külföld. Strasbourg 21.30: A strasbourgl filharmonikusok frnwfpi hangversenye. — Varsó.
21.30; Bizet: Carmen, opera. — Frankfurt 2122:
Mikulás est egy osztrák alpesi kunyhóban
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M U n z A l h K . U. 7.

lohfon Budapest szivében

Rádió

mftnyi

Kodály Zoltán; Szerenád két hegedűre és mélyhegedűre.

— Warsó.

2030:

MERANO
SZÁLLODA
IV. B é c s i

u c c a 2.

Telefon: « 1 - 4 - 9 4

és 8 1 - 3 - M .

Kitűnően felszerelt olcsó szobák.
Elsőrendű konyha.
UJ t á r s a s

h e l y i s é g e k .

Központi fűté". — Hideg-meleg folyóviz.
Liftszállitás le és fel.

— Panziórendszer
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Ön sem fog csalódni

R szegedi amatörsport
és a rókusi tornacsarnok

V

Szeged egyike azoknak a városoknak, amelyekben a sportot elég mostohán kezelik. A város részéről a Szeged FC-n kivül komoly támogatást
még egyetlen amatőrklub sem kapott. Itt van az
egyetemi stadion, amelynek földmunkálatait a város vállalta magára, de még mindig használhatatlan állapotban van.
A szegedi klubok már belenyugodtak abba,
hogv támogatási nem kaphatnak, az ellen azonban
tiltakoznak, hogy a rókusi tornacsarnoknak verseny céljaira való használatáért 25 pengőt fizessenek be a váios pénztárába. Gróf Klebelsberg
Kunó annakidején azért építette a rókusi tornacsarnokot, hogy ott az úgynevezett fedeüteportök
otthont találjanak és nem azért, hegy a használatért megadóztassák az egyes ü leteket, amelyek
óriási erőfeszítéssel küzdenek, hogy az ifjúságnak
sportolási lehetőséget nyújthassanak. Csak az tudja, mit jelent egy egyesület fentartása, aki maga
is intenzív munkát végez valamelyik klubban. Az
egyesületek az örökös deficit ellen küzdenek, még
sem sajnálják az anyagi áldozatokat.
Mindenki beláthatta már, csak a hivatalos Szeged nem tudja kellőképen értékelni a sport jelentőségét, pedig az ifjúságon kivül csak a városnak van haszna a sportból. A versenyek alkalmából vigalmi adót szed a város és elfelejti, hogy
egy-egy nagyobb sportesemény előmozditja az
idegenforgalmat is, aminek szükségességé? annyira
hangoztatják a torony alatt.
Állitásunk igazolására felhozzuk az elmidt vasárnap megrendezett országos birkózóversenyt. Szeged bajnokságaiért 140 birkózó tartotta érdemesnek felvenni a küzdelmet. Ebből mindössze 13
volt szegedi, a többi vidéki, akik már szombaton
este Szegeden vo.iak. A kisérők szái na is meghaladta a húszat. És a város, jóllehet ez a sok
idegen más vonatkozásban anyagi előnyt jelentett számára, ha nem is közvetlenül, 25 pengőt
kért a Vasutastól a rókusi tornacsarnok használatáért. Az természetesen' egy pillanatig sem volt
vitás, hogy a Vasutas rá fog fizetni a versenyre;
mintegy 30 pengő a deficit és ebből 25 pengő
a város pénztárába vándorolt...
Amikor ezeket a sorokat leírtuk, a szegedi egyeíületek óhajának tettünk eleget, mert, ha valamilyen formában nem kapnak támogatást a
•klubok, néhány száz szegedi ifjú ki reked minden
sportolási lehetőségből, mert hiszen, a válsár miatt,
• meoenások száma ijesztően fogy.
A SzüE választmány a kedden délután fél 6
órakor a Tábor-ucoa 3. szám alatti ház I. emeleti
1. számú termében ülést tart
N
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GYORS BOROTVAKRÉM
kcszitíj
OH. HOlCZfR ISTVÁN
"fGYES*

HEZOUTE- RAPID
arcápoló gyorsborolvakrémben, mert viz-,
szappan- és ecset nélkül 1 perc alatt tud
tökéletesen megborotválkozni és eltűnik az
arcbőr
száraz
f e l k a p a r t s á g a.

Próbadoboz 24 fillér,
ezt is visszatérítem azután nagyobb csomagolás vásárlásánál. Nagy tubus 88 fillér,
nagy doboz P 1.50, óriási tubus P Z.—

KAPHATÓ MINDEN SZAKÜZLETBEN fis A KÉSZÍTŐNÉL- DR. H O L C Z E R VEGYÉSZ ILLATSZERTARABAN, BUDAPEST, V I , TERÉZ KÖRÚT 8. SZÁM.
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A Szeged FC küzdelme
a negyedik helyért a Kispest ellen
Budapesten
Letakarították a havat az MTK-pályáröl
Amibor a Hungária megegyezett a Kispesttel
abban, hogy a Szeged FC elleni meccsét az MTKpályán íendezi meg, a kék-fehérek vezetősége
tudta, mit csinál. Tisztában volt vele, hogy a Szegőd FC—Kispest találkozó jelentőségében a többi
bajnoki meccs fölé emelkedik és közönséget vonz.
Jelentőségén tul érdekesnek is ígérkezik ez a
meccs, mert eddig izgalmas, jó küzdelmet hozott a
két csapat minden találkozója. A tét: a negyedük
hely, a remény: a középeurópai küzdelmekben
való részvétel. Egve'őre azonban mind a 1 csapat messze van ettől a jogrímtől, de " " v . ' rv
az esetleges vasárnapi szegedi győze1em jelentős lépéssel juttatná előre a Szeged FC-t a pozícióért folyó harcban. Minden optimizmus nélkül
számítani lehet arra, ha most bebizonyítja a Szeged FC a negyedik helyet, tavasszal meg is fogja
azt tartani, mert az úgynevezett középcsapatokkal
a finisben Szegeden fog mérkőzni.
Egyelőre az a kérdés, hogy a Szeged FC megtudja-e nyerni a vasárnapi meccset, amely a jelek szerint az utolsó

bajnoki játéka

lesz az idén.

Ha a két együttes közötti differenciát nézzük, a
papírforma két kiegyensúlyozott csva'ot mutat.
Remek védelmek, megbízható halfsorok ós j ó
csatársorok állanak vasárnap szemben egymással.
Előnye mégis van a Kispestnek; Budapesten játszik és csatársora nól\-ér>esebbnfk látszik, mint
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Szeged FC hasonló formációja. Ez nem u t jelenti, hogy a Kispestnek meg kell nyerni a mecacset, mert egyik csapatrésze jobbnak látszik, az
csak olyan — elismerés, ami ilyenkor, a meccs
előtt, mindig kijár az ellenfélnek. Az ugynevezeH
» W -formációban játszik a kispesti csatársor, ami
a szegedi vezetőség véleménye szerint nem tulsár
gosan veszélyes a Szeged FC — stílusára. Különösen abban bíznak a Szeged FC-ben, hogy a
Kispestnek ezúttal sem sikerül legyőzni a szegedi
csapatot, a hagyományokhoz hiven. A Kispest
ugyanis a szegedi csapat ellen Budapesten soha
nem tudott győzni, Szegeden azonban már többször.
Ezzel a »kabalával« kapcsolatban Réti Báb
tréner kijelentette:
•— Remélem, a Kispest nem felejtette el az eddigi budapesti eredményeinket...
A Szeged FC csapata Réti Béla tréner *e»tés6vei szombaton délután elutazott Budapestire, ahová
az esti órákban érkezett meg és nyomban szállá-"
sára tért, hogy pihenten vegye fel vasárnap a
küzdelmet a Kispest ellen.
A mérkőzésre, amely délelőtt fél 12 órakor ke»dődik és amelyet Klein Árpád rezeit, a két csapat
igy áll ki:
Szeged FC: Pálinkás—Miklósi, Riesr—Gyuracsó, Somogyi, Bertók —Korányi Szőregi Vastag,
Bolgár, Molnár.
Kispest: Vági—Szemere, Rozgonyl—Havaa,
Kont, Rátkai—Újvári, Szabó II., Nemes, Déri.
Serényi.
A budapesti nagy havazás veszélyeztette a meccs
megrendezését; közel félméteres hó borította még
szombaton a Hungária-úti pályát. A veszély azonban elmúlt, mert a Hungária vezetősége le takaríttatta a havat a pályáról, amelyeit igy játékra
alkalmassá telt.
Szomorú a helyzet Miskolcon ás Salgótarjánban, ahol még mindig havazik és a játékra alkalmatlan a pálya.
A Nemzet! Liga vasárnapi fordulója, Budapest: Hungária—Soroksár, Törekvés—Ferencváros, Budai 11—III. kerület, Phőbus—Budafok. Miskolc: Újpest—Attila. Salgótarján: Bocskai-SBTC.
A Szentkorona Kupa-plakettek kiosztása. Azoknak a játékosoknak, akiknek részük volt abban,
hogy a déli kerület megnyerje a Szentkorona Kuiát, vasárnap délelőtt 11 órakor a DLASz-ban adák át ünnepélyes külsőségek között az ezüs'pla:etteket A kővetkező Játékosokat tüntetik ld: Bnkoveczky, Heim, FeketekovAca, dr. Herczeg, dr.
Karácsonyi, Sípos, Tóth 11. dr Tóth. Kovács TI.
(KEAC), BanMü (SzAK), Jávor (Vaautiaa). Fixen e<r (SzTK).
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1936 tipusú

Standard, Telefunken,
Philips, Orion

Könyvele

Bud Jáno»: Harc a Jövőért. Uj világ felé me
gyünk, uj elhatározások kellenek. A magyar élet
is rengeteg uj politikai, szociális és kulturális
kérdést vet fel. R u d Jáijos, a kiváló gazdaságj politikus „Harc a jövőért" cimü igen érdekes müj vében ezekről a problémákról szóló Írásait gyűjtötte össze. Az értékes kötet az Athenaeum idadá
sábao jelent meg.
a
r á d i ó t : részletre 9
8
pengőtől kaphatók!
Somerset M&ngham: Sör és perec. Egyik bátor,
Merüs és finomizlésü vezéregyénisége a modern
Rádió service I Szolid kiszolgálás! Csereakció!
:<ngol regényirodalomnak Somerset Maugham. Sör
Rád ócsövek, alkatrészek legolcsóbban!
és perec cimü pompás regénye az író legtökéletesebb könyve Szelíd iróniával mond el egy emberi
életet, egy különös, fénnyel és sötétséggel teli
sorsot. A „Sör és perec" most jeletn meg az Athonaeum kétpengős regénysorozatának ötvenedik
jubiláris köteteként.
Wolfgang Goetz-. A német nép története. A német nép története a germán őskortól kezdve a
K 1 S S - U C C A ,
K E L E T I
P A L O T A .
Harmadik Birodalomig kápráztatóan
sznnes és
egyben szövevényes kaleidoszkópja a törzsi, nemzeti, eszmei és osztályküzdelmeknek. Az ellentéKuruc« Il-t, a Toldi kiváló birkózóját beoszteknek ezit a tobzódását közös nevezőre hozni
tották az olimpiai keretbe. Kívüle S z a b a d o s
majdnem lehetetlenség. Mégis sikerült ez Wolf(Vasutas) kapott helyet az olimpikon jelöltek kögang Goetznek, aki amellett, hogy kiváló törté
zött a szegedi birkózók közül
netiró, igazi művész is. ,,A német nép története"
cimü müvében ezer kavargó jelenetben • némel
Napy érdeklődés előzi meg a vasárnapi egyetlen
nép drámáját éljük á t A könvv most jelent meg
szegedi futballinerKözést, a
az Athenaeum kiadásában

Gramofonok és lemezek nagy választékban!
lxxólámpáR
nagy
engedménnyelí

DÉRY GÉPÁRUHÁZ
Vasárnap: K E A C - H M T E
a SzAK-pályán

KEAC-HMTE
találkozót. A mecc s feltétlenül megérdemli az érdeklődést, mert azon két jóké, í^ségü csapat méri
össze erejét. A KEAC-nak nagy szüksége van a
pontokra, ha nem akar leszakadni a KAC-tól,
amely abban az esetben is megtartja kétpontos
előnyét, ha az egyetemi csapat a Vasutastól is megszerzi a pontokat. Annál is inkább meg kell nyernie a KEAC-naik a meccset, mert a KAC kétpontos előnye nem lesz hosszú életű; az országos elnöki tanácsnak feltétlenül a SzAK javára kell igazolnia a »kapufás-meccset«.
# A KEAC-nak nem szabad elbizakodottan mennie a küzdelembe, mert jelenleg nem a legjobb
formában van, ez látszott a Móravám* elleni mécsesen is. Kétségtelenül eíőmvt jelent a KEAC r nak,
hogy Hetényi ismét játszik és Tóth II. is meg>gyógyult. Remélni lehet, hogy ilyen körülményei
között nem lesz meglepetés, bár a HMTE technikás játékosai könnyen megszoríthatják a KEAC-t.
A meccs délután fél 2 ómkor kezdődik a SzAKpályán.
Mikniás-est a Tnnyoghy-gimnAziuroban. A Tnayoghy-gimnáznum tanulói vasárnap délután fél 4
Arakor as intézet nagytermében Mikulás-estet rendet AJ ert Jövedelmét a futballcsapat felszerelése
javára fordítják.
A Szeged FC — acintelőadáM. A Szeged FC vigalmi bizottsága tegnap este ülést tartott, amelyen
elhatározta, hogy a klub javára színielőadást rendez a városi színházban. A Szeged FC előadására
S z i k l a i Jenő igazgató átengedte a színházat A
vigalmi bizottság elhatározta, hogy az előadást a
közeljövőben megrendezi valamelyik budapesti
•ztár felléptével.
„Magyarország-Olaszország*.
Jelentettük.
hogy Fisclier Mór, az MLSz nemzetközi bizottságának elnöke vasárnap délután fél 5 órai kezdettel
az ipartestület emeleti termében »Amerika ífjósága« rimmel tudományos sportelőadást tart. Értesülésünk szerint Fischer előadása keretében ismerteti a Milánóban lejátszott Magyarország—•
Olaszország Kőzépeurópai Kupa-mérkőzés tanulságait is. A megnyitó beszédet Dézsv Ferenc, a
RT társelnöke, a záróbeszédet Dr.nl, Ferenc, a
DI.ASz tárrenö';i' mondja.
Miért maradt ki Tóth II. az olimpiai keretből? Sportkörökben nagy feltűnést keltett, hogy
a reorganizált olimpiai keretből kimaradt Tóth

László, a KEAC válogatott csatára, aki szntén
az olimpikon jelöltek között volt. Megtudtuk, hogy
Tóth I I-t saját kérelmére hagvták ki az olimpiai
keretből. Hogy miért volt fontos Tóthnak az
olimpiai kenetből való kihagyása, arra vonatkozólag a játékos nem nyilatkozott. Annyi bizonws,
ftogy az a játékos, aki tagja az olimpiai keretnek. nem leh"t külföldi fulba'tesipit
tacfja...
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lerézköruti Színpad
uj szenzációs műsora.

Aktuális társadalmi, politikai, közgazdasági, művészi és egyéb problémák.
Konferálja: B é k e f f l
László
Főszerepeket .játszák:
Vaszary
Piroska
és S a l a m o n
B é l a
Vasár és ünnepnap délután
4 órakor teljes esti műsorral
Olcsó
helyárak!
T. 265 - 54 Kezdete 9 órakor.
Szeg&d sz- k»r- váro6 polgármesterétől59706-935- sz-

Versenytárgyalási hirdetmény.
Szeged sz- kir- város hivatalai- inhéziméíiyei
és. üzemei részére 1936- év folyamán szükséges
nyomtatványok szállítására

1935 évi december hó 20-án d e. 10
órakor
a gazdasági ügyosztályban (Bérház II emelet
23) nyilvános versenytárgyalást tartunk, a beérkező ajánlatiókat ugyanezen helyen és időben
felbontjuk s ez alkalommal ajánlattevők- vagy
tneghataVnazot* képviselői jelen lehetnekAjánlati minta, vállalati és szerződési feltételek a gazdasági ügyosztályban (Bérház II
emelet 22) díjmentesen rendelkezésre állanakC-sakts az itt nyert nyomtatványok felhasználásával lehet ajánlatot benyújtaniAz aláirt ajánlatokat sértetlen borítékban elhelyezve és pecsétel lezárva a fenti időpontig
a városi iktató hivatalba (Városháza, földszint
14-) kell benyújtani- Az ajánlat boritíkiát a
következő felirattal kell ellátni: ..Ajánlat az
59706—935 sz- hirdetményben közölt nyomtatvány szállításra"
Bánatpénzül az ajánlat szerinti értéknek 2
százalékát kell a város letétpénztárába előzetesen befizetni s az itt kiállított letéti nyugtái
az ajánlathoz mellékelniSzeged. 1935 dec 7-

Dr- Pdlfv József oolgármester-

Budapesti értéktőzsde zárlat Az értéktőzsde
szilárd irányzata az uj üzleti hétre is átterjedt.
Irányadó külföldi tőzsdékről érkezett kedvező Jelentések tovább fokozták a spekuláció vi-laíkozásl kedvét és mindvégig élénk üzlet keretében •
részvények ujabb számottevő árJavuUst értek el.
A magánközönség részéről is megélnkült az érdeklődés, ma már nagyobb számban érkeztek a
bankokhoz külső vételi megbízások. A tőzisdeidő
második felében átmenetileg a kínálat került tol
súlyba, aimi az árfolyamokat kissé leszorította A
zárlat előtt azonban a fokozódott vásárlások kő
vetkeztében az irányzat ismét megszilárdult, ug>
hogy legtöbb részvény lecsengetéskor érte el leg
magasabb napi árfolyamát. Magyar Nemzeti Bani.
139.50, Kőszén 321—, Ganz 21.60, Izzó 189, Szeged!
kenderfonógyár 34.10. Irányzat szilárd.
Zürichi devizazárlat Páris 2036.75, London
15.185, Newyork 308.25, Brüsszel 51.90, Madrid
42.175, Amszterdam 209.35, Berlin 124.20, Schilling
57.00, Prága 12.79, Varsó 58.15, Belgrád 7 02, Athén
2 90, Bukarest 2.50.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai:
Angol font 1665-1695, dán kor. 74 35-75.15, belga
56 90-57 50. cseh korona 14 15-14 35. dinár 7 807.95, svéd kor. 85.85—86.75, dollár 337.30-341.30,
kanadai dollár 328 00-338 00. francia frank 22.30
2250, hollandi forint 229 65-23165, lengyel zloty
63.75—64 35, leu 2.80—3.00, leva 400—4.15, Ura
29 90—3025 (az 500 és 100 lirás bankjegyek kivételével),
német
márka
.
,
norvég
korona 83.45-84 35, osztrák schilling 80.00-80.70
svájci frank 110.70-11165.
Bndapesti terménytőzsde hivatalos árjegy*ései:
Buza tiszai 77 kg-os 1790-18.10, 78 kg-os 18.051825, 79 kg-os 18.20-18.40, 80 kg os 18.35-1850,
felsőtiszai 77 kg-os 1785-18.05. 80 kg-os 179518.15, fejármegyel. dunántuli 77 kg-os 17.50-17.65,
78 kg-os 17.65—17 80. 79 kg-os 17.80-17.95. 80 kg-os
17.90-18.05. Pestvidéki rozs 1620-16.30, egyéb
1625—16.45, sörárpa I. 19.00 -2000. takarmányárpa L 1690-1710, zab I. 17.55—17.70. ujtengerl
13.60-13.70.
c*ikágól terménytőzsde zárlat Irányzat tartott
Buza dec. 95.75—hétnyolcad (96 egynyolcad—egynegyed), máj. 95 75—hétnyolcad (915—háromnyolcad), jul. 89.75 (98 25—egynyolcad) Tengeri dec
585 (58 háromnyolcad), máj. 59 háromnyolcad
(59.25), Jul. 60 ötnvoloaid (60.5). Zab dec. 25 egynyol
cad (24 75), máj 26 hétnyolcad (26.75), jnl. 27.5
(27 háromnvolcad). Rozs tartott, dec. 4725 (47.25N
máj. 50.5 (505), jul. 51.25 (51.25).

Hodács János
autokarosszéria-. gép- és fémáru
ged. Lechnertér 9 sz-

üzeme Sze-

Df ! MAGYARORSZÂfï

TQ35 december 8 .

l enszebb a f á n d é k
írógép,

Cs l l *Á r ,

egy f ó R á d i ó ,

Gramofon,

Mielőtt vásárol. nézze meg raktáromat

vagy

— Már örülni se szabad:..
— Már nevetni se szabad.
Szivünkben fájdalom vert tanyát. Nem a
börtön fájt, hanem a bánásmód.
Azonban uj események terelték uj útra
életünket.
Azt hiszem, már nagyobb meglepetés nem
érhetett volna. Nagyobbat már nem tudtam
elképzelni: Sidri jelent meg az ajtóban. Sidri
becsukta maga mögött az ajtót. Én még mindig egy helyben álltam meglepetésemben
Sidi még nem pillantott meg engemee. Kezében seprűt tartott lapáttal.
Nem birtam tovább.
Hozzáfutottam, a nyakába ugrottam.
Visszacsókolt, tapogatott. Nem hitt a szemének. Amikor engedett az ölelésből, megkérdezte, csakugyan én vagyok én, vas^
csak káprázat az egész? . . . összefüggéstel p
nül badarságokat feleltem. Ám nem is a;
volt a fontos. Nem azért beszéltem hoz7Ó
hogy meggyőzzem. Egyszerűen csak jó! eset
szólni hozzá. Hallani a saját hangomat.

k

e r é k p ó r l

Kedvező részletfizetés.

Javitó mtihe y

Kelemen Mártonnál, Kelemenu 11

Használt hálózati rádiók 40 P.-tólkezdve kaphatók választnat Telefuoken, Standard, Philips, Orion gépek közötti
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— De alásan jelentem, a szomszédból^ át
kellene hozni az egyik gyereket, állandóan
veszekednek.
— Akkor hozza át.
ö k is elvonultak.
Az őr azonban csakhamar visszatért, én
akkor már az ágyamon hevertem, a fal felé
forditottam a fejemet.
Megfordultam.
Az őr nem egyedül tért vissza, magával
hozta a szomszéd cella lakóját. Nagyon röviden végzett velünk:
— Ha veszekedtek, szijjat hasitok a bőrötökből.
Aztán kiment
Én még mindig félszemmel a fal fele fordultam. Fifikából. Sejtettem, hogy Cirmost
hozzák át hozzám. Az első pillanatban tehát
nem akartam, hogy észrevegyük egymást.
Ne lásson ő meg. Ne kelljen egymás nyakába ugrani, amivel esetleg elárulhatnánk magunkat. De amkor az ajtó becsukódott, semmi sem tartott vissza attól, hogy megnyilvánítsam érzéseimet.
Tényleg Cirmos állt a küszöb közelében.
Ám nem az a Cirmos, ak velem járt iskolába. Soványabb, törtebb, fájdalmasabb, megnyúlt arcú...
Összeölelkeztünk.
Én kérdeztem először.
— Te vagy az?
Szamarak voltunk. De hát igy szokták egymástól kérdezni a nagyok is. Az esedékes
második kérdés sem maradt el:
— Hogy vagy?
Hszen láttuk egymást, felesleges volt kérdezni.
Cirmost az ágyához vezettem:
— Ez a te ágyad.
Egykomámat nem érdekelte az ágy. Sorsom után érdeklődött;
— Te hogyan kerültél ide?
— Azt hiszem Istenes Péter adott fel.!.
— Az a nyavalyás?
— Az.
Elmondtam neki a rendőrség felé vezető
utamat. Neki is az volt a véleménye, ami nekem. Kötelességszerűen sorsa után érdeklődtem:
— Azt hiszem már tudod. Az uj ruha mi»tt kerültem négy fal közé.
Sajnáltam Cirmost, aki vigan viselte magát, pajzán jókedvvel kinyitotta a száját és
szokása szerint megvicsoritotta fehér fogát.
Ezt csak akkor cselekedte, ha nagyon nagy
öröm érte Számára nagy öröm volt az átköltözködés. Szobatársa felől szerettem volna
tudni egyet-mást:
— Kivel laktál?
— Egy piszok gazemberrel,
— Kivel?
— Úgyse ismered. Inasgyerek.
— És miért vesztél vele össze?
— Tudod hajnalban fölkelt és uo.,
szúrt a talpamba.
Ugy néztük egymást, mintha idegenből,
csavargásból, végnélküli akácosból bukkantunk volna össze.

Parázsló szemünk örömtüzet játszott.
Bolond kedvünk támadt.
A cella közepére ugrottunk és elkezdtünk
táncolni, mintha megbolondultunk volna.
A táncolás közben a kémlelőlyukban megjelent az őr arca. Nagyot nézett. Arca szigorú vonásokkal telt meg, erőteljesen ránk
szólt:
— Mit csináltok?!
Szétugrottunk, nem mertünk válaszolni.
Az őr komolyan folytatta:
— Majd adok én nektek táncolni. Szijjat
kaptok, na mégegyszer zenebonát rendeztek.
Ki a fene haloltt még börtönben vigadni. Na
majd elveszem a kedveteket. Ide nem azért
jöttetek, hogy örüljetek. Értjük?!
Fejünket, nyakunkat alább engedtük, hallgattunk.
Az őr becsukta a kémlelőlyukat.
Cirmossal visszakerültünk az ágyhoz, pa-

(Tolvt. kHv )
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Ha

Apróhirdetések
SZOBÁK
Kaszárnyák közelében
síeparált bejáratú kapukulcsos. csinos bútorozott szoba fürdőszoba has zn állattal
kiadó.
Londoni körút 13 b.
Különbéjáratú bútorozott szoba fürdő szoba
használattal január 1re. Béke u 1, fldszt.
Szépen bútorozott különbejáratu szoba kiadó azonnalira is. Margit ucca 26, fldszt 3.

Tanulólányt
felvesz
„Dame" hölgyfodrá'z,
Kállay A. u. 4. sz.
Gyermekgondozásban
gyakorlott nőt keresek 5 éves és 10 nónais leánygyermek melé. Jelentkezés d. u. 2
Fé
- ö óra között
Teleki
ucca 1. fldszt. Sztojanovics.
Perfeikt francia-német
nevelőnőt keresek diák
lámvaimhoz, kik e nyelvekben jártasak. Dr.
Ság Lajos, Csongrád.

reRedf,
^meshüit

Legmagasabb árat fizetek használt tárgvakért
és ruhákért. Csehó, Attila u. 8

OEtíOELY-féle

„Pianino" jeligére hasz
nált,
jókarban
léve
pianinót keresek megvételre.

kakukfiic u k o r k a t
szopogasson
Ize kitűnő, hatása biztos. A készítőnél, G E R G E L Y
gyógyszerésznél kapható,
Kossuth Lajos sugárut és Nagykörút sarok.

Eladó mangolica zsirsertések, 120-150 kgj ig. Szállérí sugárút 56,
! sz, Retek u. 8 b. alatt.
\
Karikahajós nagy var
tógép, használt, 35 Pért eladó. Bómaj körút 18.

Fűszer üzlet berendezés, két káposztás hor
dó eladó. Pusztaszeriucva 21.

Gqermeh vasagu

fehér, zománcos, kifogástalan állapotba«., el
adó. Kárász ucca 14 I.
em. 12.
1 éves 170 kg-os zsirsertés eladó. Gróf Apponyi A. u. 6. Pék üzlet.

Farkas kutya olcsón
eladó. Zákány u. 52.
Kisebb jó Premier kály
ha,
szivattyús kut,
gyermek kocsi eladó.
Hétvezér ucca 27, em.
130 kilós zsirdisznó
eladó. Alsótiszapart 16.

Magányos nőhöz jól főző mindenes szakácsnő
csakis éves bizonyítványokkal felvétetik. Jelentkezni Deák Ferencucca 2, özv Pártos
Sándorné

i n r ^ T f ^ T ? !
Veszek kisebbfajta fu- '
Férjhez adnám egyedül
rógépet és üllőt J-jorálló, önálló foglalkovath vastelep, Párizsi
zással biró barátnőmet
körűi 19 a.
50—55 éves úriemberhez. „Uri foglalkozás"
Két négvágu nehéz
jeligére.
EZÜST'
önálló iparos házasGYERTYATARTÓ
ság céljából megismerezüstkosár, arany férfi
kedni óhajt 26—35 éve»
óra, női karóra, brilözveggyel vagy hajaliáns és gyémánt függő
donnal, kinek párszáz
és gyűrűk megbízásból
pengő készpénze van.
olcsón
eladók
Tóth
műhely kinővitóséhez
órájsmál, Kárákz ucca
szükséges, mely műhely biztos megélhetést
13. sz.
nyújt. Csakis
teljes
Kilencágú öntött bronz
oimmel ellátott leveleket veszek figyelembe
uriszobai csillár és egy
Leveleket „Csak gyervelencei üvegcsillár olmekszerető'' jeligére a
csón eladó. Pollák rákiadóba kérek.
dióüziet, Tábor-ucca.

Német kisasszonyt keresek délutánra 3-tól
Elegánsan bútorozott
Eredeti „Meteor" kálv
7-lg. Winkler, Tisza L
s zoba, fü rdőf zoba h a s z körút 38
ha, kisebb kivitelű, ol
U| csemegeüzlet!
nálattal kiadó.
Petőfi
csón eladó. Polgár u.
füszerűrletemet modern
S. sugánit 37 a. I. cm. Házmesterek
22. em. 3.
mmm^mmtmmmm^^m^mmmm^mmm
jobbra
csemegeflzletíé
közvetítéséért háztulai
Veszek magias áron va
Bútorozott szoba ele- donosok dijat nem fizet alakitattam és régi helyesat, fémet és mindenne
gánsan berendezve ol- nek, előjegyzésben min men Kálvária acca 15 sz. a
mű fémből készült tárcsón k'iadó. Tavasz u. den igénynek azonnali (Báró Jósika noca sarok) gyat. Horváth vasteszemélyes
bemuta- Kitttnő borok, csokoládék'
16 b. UJ ház.
HdzossagoKat
lep, Párisi körút 19a.
tás- Belvárosi Lakás, felráafotiak, — csemegék,
(közös háztartást is)
ügynökség, Dugonics- mindig frissen.
Egyágyas kisebb bútoszolid alapon, sikerre!
Szépirodalmi, fém Ös
Független ötvenes ur
rozott
szobát
keres tér 11. Tel 25-47.
FBAWCSUS JÓZSEF
.azonnali bemutatással
faipari könyvek, viccla
mozi, színház, séta part
házaspár ágynemű nélközvetít
„MERKÚR"
pok, lexikonok, valanernőt
keres.
Csakis
inCipőgyárba
ügyes
kül
„FürdőszobahaszL I B Á T
Zákány u. 23.
mint könyvszek néoy el- telligens érdektelen tel- iroda.
mode
leur
nálattal'' jeligére.
legmegbizhatóbbat leg(Feltámadás u. sarok.)
adó. Horváth va.stelep, jes címre
reflektálok.
felvétetik Zsurkó cipő
Párisi körút 19a.
olcsóbban
Ungárnál
„Talán házasságra veBútorozott szoba ki- gyár, Vadász u. 2 b.
Házasság eshetőségével
Karolyi ucca 4. Couill 1
zeti' jeligére.
adó .Feketesas ucca 22,
egyenlőre közös házVízvezeték és gépcsaKét
iskolásgyermek
penoft.
Skrek
és
RéII. 1fl. (Wagnor-báz.)
tartásba vennék közép
pok, gyalupad, ajtók és
Ki
volna
az
a
magányos
mellé délutánra, intelbenwurci,
virstli és
ablakok, tokkal külön- úriember, aki egy sors- korú keresztény házias
ligens, németül is be- fedvágottak
naponta
szerény nőt. ki megélféle nagyságban, uj cse üldözött intelligens aszszélő nevelőnőt (tanár
frissen.
hetést nyújtó kereskeíreszsnyefadesakák, aszszonyt házvezetőnőnek
jelöltnftt) keresek. 7<on
delmi
foglalkozásomtalosszerszámok. szer- magához venne. „Lelki
gorázni tudó előnyben. Libámért magas A at tizetek.
számnvelek olcsón el- ismeretes 25 éves" jel- hoz megfelelő készpénz
Ajánlalak fizetési igény Elsőrendű hétcsillagos
zel hozzájárulna, ideigadók. Horváth vastelep igére.
megjelölésével „12" je borotvák, hajvágógépek
lenes lakásom van. —
Párisi körút 19a.
ligére kiadóhivatalba.
ondoláló készlet, hegedű
„Hulló f^evél" jeligé
teljes cimü értesítési
eladó Móra ucoa 11. — Eladó tel jesen jó 240*280 re érkezett levelet át- „Közös foglalkozás" je
Fodráisztársat
keresek,
Komjáthy.
modern uri lakás, előcm. axmbster szőnyeg vettem.
1 igére kérek kiadóba.
kinek
iparengedélye
szoba és fürdőszobával
1
Zászló-ucca 9.
van.
„Fodrásznő
jeliKeresek
a
nagykörúton
1936 május 1-ére kiadó.
i
Csalódott
fiatal
aszbelül kisebb házat, le- Jókarban levő előszo- ezonv keresi uri ember
Berzsenyi ucca lb. Bő- gére
het lakó is. „Készpénz
vebbet Mihályi Adolf,
bafal olcsón eladó. Kár- barátságát 30-től 50- I t U U U U U U O A i J
Tanulólánvok felvétet- 5" jelige.
Elveszett piros fémnál, Tisza Lajos körút
át!, Deák Ferenc ucca
ig. „Diszkrét" jeligére.
nek Széchenyi tér 8,
nyakgyöngy. Megtaláló
55, I. emelet
80
II. em. 24. Divatszalon
en
Egy 150 kg ««rtés el- B,a. sz.
Két csinosnak mondott jutalom e'í ébeín adadó. Pille ucca 5.
Egy szoba, előszoba,
Kifogástalan
állapotja
le
központi
egyetem
Ásványolaj és műszaki
független asszony keresi
konyna
nyni speizos lakás, cikkek eladásában jár- Eladó'3 darab 7 hóna
ban lévő complette
portásánál.
oly
férfi
ismeretségét,
víz villany bent azontas üzletszerzőt kerepos yorkshirei sonka
kik az esti órákban el- 1000 pengő kölcsönt kenaira kiadó Dugonics
sek. Szent István Ga- malac, 80 kg-mosak. —
szórakoztatnak bennünucca 28.
ed a dó.
Megtekinthető ket. Választ pontos cím- rések üzlet nagyobbirage, Szent István tér
Kraohtusznál, Kecskés
Szentháromság u. 15., mel kérek. Jelige- „Tar- sára. „Kölcsön" jeligé2.
telep.
L a k á s o k
re.
fldszt
2.
tós barátság".
és bútorozott szobák
Tanuló
fiu
vagy
leány
Elveszett Buksi névre
sikeres, gyors közvetíKettő darab zsirsertés
felvétetik. Székely fo„Független" jeligére
tése kizárólag Belváro
eladó. Pozsomvi Ignáz levél van, kérem át- hallgató vörös hamvas,
tómüterem,
Széchenyinagys7(ő>rü,
nagyfajta
si L&kásügyrökség, —
ucca 23.
. venni.
tér 2.
kölyök kutya. Nyomra
Dugonjcs
,onics tér 11, Televezető Szentl|á romságSertés, fiatal, 150 kg
25-47
eladó. Újszeged, Sző- „Autóbusz" jeligére le- ucoa 10. alatt illő juta
meglopó olcsó árért
Két szobáis lakás villomban részesül.
regi országút 190. —vél van
lany, viz bent van, —
Vámháznál.
Jeles képesítésű főisazonnal kiadó. Maros
kolás polg. iskolai taHegedű, igen jó, olcsón
ucca 37.
nárjelölt kosztért, eset
eladó. Szenthái-omságIeg lakásért gimnazisEgy magányos szoba
u 48. ózv. Pickné.
Foketesas ucca
tát, polgárislát, elemisáthelyeztem
kiiadó. Szatymazi u. 6. tát a/i iskolai tárgyaZsirsertés eladó 140—
Figyelem! Elsőrendű
Kossuth
Latos
sugárul 21. szám alá,
kon kivül esetleg zené150 kilóig. Rákóczi u.
URI LAKÁS
re is tanitápra elfo- mangalica
Kuoska-vendéglő
volt
helyére. Kérem 1. .t ven70.
sz.
Délutáni
órában
hat szoba, hall, összes
gadna. Cim Kovács JóZSIRSERTÉSEK
dégeim további szives támogatását.
megtekinthető.
mellékhelyiségek, bel- zsef, Boldogasszony su
legolcsóbb napi árban
Szombaton, 14-én nagy disznótoros vacsoraváros legjobb helyén
gárut 6.
Emeletes bérház 13000
kaphatók
VácináM, —
Heaedüs János
P-ért, 120.— havi tisz
május l-re kiadó, JóSzatymazi-ucca 55. U a
ta jövedelemmel eladó.
kai-ucca 9.
sertésvágást,
géppórADAS-VÉTEL
Kossuth u. 23.
zsölést
és fűstöiést
Amerikai portable Íróvállalok szakszerűen.
gép eladó. Érd Székely
ó ki'ogmramja 1 p e n g ő
fotómüterrm, Sziéohenyi
ta-héé«* H l
z o t t
Gomblukköfés
I W W extrám marhn. tér 2
lohérnemükre 6» minden anyaghus, tormás virstli kolra »»ép, logUrUWbb kivitelben
Isffktanyrtfa
•1bász, nvers és főzött
iféppel, — NITSOVIT5 Or. Apadhat ragy
varr vshst.
hizott tűstölthusok naponvi nooa 27. acAtn.
ha metrhirdeti a
pi áron kaphatók Hus
füstölést vállalok. Kellkészpénzzel rendelkező j
Oélmagrarország
hócipőié U| lesz.
ner Kálmán mészáros, társat keresek nyulte- ;
apróhirdetés kfeStt
ha megjavítja
Széchenyi tér 9 Tele- lepemnek angórával való kibővítéséhez. —
Eladó Boyal gyorsmér fon 2279.
„Gondtalan megélhetés"
leg, táskagramofon leÁllomással szemben
jeligére.
ummijavitó üzeme! — mezekkel. Hesserné, —
Mars tér 6. Ugyanott Indóház tér 3. cukorka,
Kossuth Lajos-sugárut
száraz, házhoz szállítva.
élelmiszer, üzlethelyi- Kenyér
veszek hasznátl ruhaés Rákóczi-tér »nrok
ség
kiadó,
mellette
házakkor olcsó, ha Forgó
neműt.
Nagy karika száraz A A
Olcsó, jó munka, pontelek olcsón eladó.
sütődéjében vásárolják.
flllér.
<os kiszolgálás PróEladó 150 kilós tizedes
gyújtós
. OáFehér kenyér 4-es liszt f
bálja meg1
mázsa és egy mákda- Vennék egy olcsó revol bői kg 26, rozsos buza
ráló. Cserzy M. ucoa vert néhány golyóval. kenyér kg 24 Í11L Pász„Tanyánlakó" jeligére. tor u. 33, Alsóváros.
lói főző mindenest hosz 31, üzlet

iraOTyi^j

CSESBHTB1

2 és 3
szobás

uri szoba

1 Oktatás 1

Házat

Ofisna

Kertésznél

italmérésemet

Füstöli h u s

2000

Gulyás íestuereh

szabb

bizonyítvánnyal

15-re felveszek. Len-

n e l Lajosné,
tér 8.

Klauzál

20 köbméter érett trágva eladó Lőw Lipót
ucca 15.

Levélmásológépet, Co
Alig használt balkapier prést veszek
— !1 ros dpészgép eladó. — !
Atcóctsi, Korona u. 10. Fodor ucca 36.
i
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