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Két szőke fiatalember. 
Az egyiket Lehnernek hivták, magas, nyurga, szőke 

fiu volt és egy destruktív lapnál dolgozott Szegeden. 

Ö még akkor nem tudta, hogy destruktív ez a lap, mert 

hiszen azidőfcen' még nem találták ki ezt a kifejezést 

A lapot Délmagyarország- nak hivták és a nyurga ifjú 

nem sokáig irogatott bele. Nem is sokat írdogált, in-

kább mással volt elfoglalva. 

N em tünt föl Szegeden a fiatal Lehner, hiszen annyi 

kitűnő és jeles újságíró, iró és költő volt abbsn az 

időben a szegedi sajtó szolgálatában. A kollégái nem 

¡8 igen ismerték őt, azt se tudták, honnan jött és 

merre van hazája, később A Nap redakclójában buk-

kant föl hórihorgas alakja és bohém frizurája. Még 

ekkor se tudhatta, hogy destruktív lapba ir, hiszen a 

háború alatt fölmenttette magát doktor Müllerrel, bizo-

nyosan ugy vélte, hogy hazafias szolgálatokat tesz 

nemzetének, ha inkább a Braun Sándor lapjában, 

mint ha a Höfer-jelentésekben jelenik meg. 

Egy másik szőke, karcsú fiatalember is szerepelt 

akkor városunkbnn, amikor ez a Lehner fiu itt iroga-

tott. Színész volt ez a másik szőke, de szerepelni in-

kább az éjjeli lokálokban látták és nem a világot je-

lentő deszkákon, ahol legjobb esetben epizódszerepek-

ben játszott. Nappali szinész volt a fiu, csinos, ügyes, 

mindig elegáns. A nőket igen kedvelte és e tekintet-

ben nem tett kivételt a más felekezetből valókkal sem. 

Kevés olyan cinikus színészt ismertünk, mint amilyen 

ez a gyerek volt, pedig ha egy szinész cinikus, hát 

akkor nagyon cinikus. Ö is fölkerült a bűnös Buda-
pestre, ahol pompásan érezte magát. A művészetével 

nem sok vizet zavart, a színpadon egyre ritkábban je-

lentkezett, utóvégre más játék is van a világon és a 

Fészekben. Mikor a kurzus kitört, a mi színészünk 

ugy érezte, hogy most eljött az ő ideje. Megjátszotta 

magát intranzigens kereszténynek és magyarnak, a 

színpadi festéket lemosta arcáról és tollat ragadott a 

kezébe. Egy darabig ő volt a kritikai diktátor, a kur-

zus Gyulai Pálja, Bangha páter jobbkeze. Szegény 

Bródy Sándorról, aki beteg és üldözött vad volt ekkor, 

haldokló oroszlán, ez a szinészkritikus kegyetlen 

gúnnyal, csúfondárosan irogatott. 

De később a diktátorságnak is bealkonyult és a kri-

tikusszinész kezdett kikopni ebből a szerepéből is. 

Szegény, szerencsétlenről most azt olvassuk, hogy dü-

höngeni kezdett a saját lapjánál és beszállították egy 

klinikára... 
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Veszedelmes ártatlanság I péntektől a Belvárosiban. 9 

I"Házassár i tanácsadó 
külön előadás fé: fiaknak ¿s nőknek 

szeptember 9, IP. 11-én a K o r z ó M o z i b a n . 

N ő i 
Tisztelettel értesítjük a n. é.„höleyközönséeet, hogy 

KSIcaey utca 8. M. alatt NŐI DIVATSZALONT 
nyitottunk. KérjUk b. rendelőink páltfogását. 128 

Tisztelettel: Mohának ? Nővérek. 

Szépségápolás. 
Arcmasszázs és szépséghibák eltávolítása orvosi 

eőirás szerint. 
Különböző gyártmányú, ártalmatlan arcápoló és 

egyéb toalettszerek árusítása. 
H a l f A t i f i i r aranyszőke, hamvasszöke, 
11 a J I C J I t í l l világos gesztenye, barna 

színekben. Ha j festés 
kozmetikai szalonja 
Feketesas u. 22, II. em. 16. FDrsf Rózsi 

VARRÓGÉPEK 
KERÉKPÁROK 
GYERMEKKOCSIK 
részletfizetésre is D É R ? C D I réoárufaázában 

^^jjs^ed^jssHüj^^ lav̂ tomjnei/1 

A Délmagyarország Szegeden és környékén 
az egyetlen liberális lap. Fennállásának biztositéka és 
ereje a független polgárok és munkások támogatása. 

Híreit 
Kedd. Hóm. kat. és protestáns Kisassz. n. 
Oör kat. Adr. és N. Nap kel 5 óra 26 

perckor, nyugszik 6 óra 82 perckor. 
Somogyi-könyvtár zárva. Muzeum nyitva délelőtt 

10 —l-ig. 
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnap zárva van. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : 

Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225), Leinzinger 
Gyula Széchenyi tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállay 
Albert ucca (Hid ucca) (telefon 391), Nindl János 
Petőfi Sándor augárut 41 (telefon 777), Moldvány 
Lajos Újszeged (teleton 846), Török Márton Csongrádi 
sugárul (telefon 364). 

K i u s s z o n y . 

Gyönyörű, ősrégi magyar szó, nyárutói varázs lengi 

körül. Pogány szó, ma már a mult tudósai kutatják 

értelmét, amelyet Ipolyi Arnold mitológiája próbált 

magyarázni. Kisasszony nevét a kereszténységre tért 

magyarság fölajánlotta és odaajándékozta a Boldogsá-

gos Szűznek, akinek ünnepe ez a nsp. 

A szeptemberi Mária-ünnep egyúttal búcsúnap is lett 

városunkban, a radnai bucsut tartják most Alsóváro-

son, mert Trftnon óta a régi hires-nevezetes kegy-

helyre nem mehetnek többé szabadon a szegedi és 

környékbeli jámbor zarándokok. Az alsóvárosi Mátyás-

templomba jönnek össze a hivek és a jeles fekete 

Máriához fohászkodnak gyakori sírással, buzgó kö-

nyörgéssel, hogy adja vissza a régi kegyhelyet és adja 

vissza régi országunkat. Szép ünnep, szomorú ünnep, 

magyar ünnep, szeptemberi ég alatt, sirvavigadással. 

— Lapunk legközelebbi száma Kisasszony 
ünnepe miatt csütörtökön reggel rendes Idő-
ben jelenik meg. 

— Pusztaszeri Apád-ünnepély. Puszta-
szeren vasárnap tartolták meg az évenkint szo-
kásos emlék-ünnepélyt nsgyszánm szegedi kö-
zönség jelenlétében. Az idei pusztaszeri zarán-
doklat ugy külsőségeibe, mint benső ünnepé-
lyességében nem maradt el a más évek hasonló 
ünnepségei mögött. Az ünnepély szentmisével 
kezdódött, amelyet Várhelyi József pápai prelá-
tus celebrált fényes papi segédlettel. A szent-
mise végeztével felcsendült a dalárdák ,Hiszek-
egy amellyel megkezdődött a tulajdonképeni 
műsoros ünnepély. Az elhangzott ünnepi be-
szédek után megkoszorúzták az Árpád-siremlé* 
ket. Zseny József, a Pusztaszeri Árpád Egyesü-
let nevében helyezte el megemlékező koszorúját, 
Székely Gyula Caonka-Bihar vármegye, Tharóczy 
Mihály dr. főügyész pedig Szeged városának 
közönsége nevében. Délben díszebéd követ-
kezett el, ami után késő esti órákig maradtak 
együtt a kirándulók. 

— Japán vendég Szegeden. Előkelő kül-
földi vendég érkezett tegnap Szegedre, imaoka 
Dsulcsiro márki, japán iró, aki másfél éve tar-
tózkodik Magyarországon és tökéletesen beszél 
Magyarul. Országos tanulmányútja során érke-
zett Szegedre néhány pesti újságíró társaságá-
ban, hogy a szegedkörnyéki tanyarendszert ta-
nulmányozza. A város tanácsi két városi f oga -
tot bocsátott a japán iró rendelkezésére, aki 
csütörtökön a csengelei erdői tekinti meg. 

— Dr. Balassa Ármin síremlékének lelep-
lezése. Dr. Balassa Ármin síremlékét kedden 
délután négy órakor avatják fel a szegedi zsidó 
temetőben. 

— 250 ház elpnsstnlt. Rövid londoni táv-
irat jelenti, hogy Shrewpori városában (Lui-
siana) tűzvész folytán mintegy 250 ház el-
pusztult. 
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— Helyszíni szemle a szegedi tüdőbeteg-
azanatórlnm ügyében. A munkásbiztositó 
pénztár — mint ismeretes — lelket és földet 
kapott a várostól a csengelei erdőben tüdőbeteg-
szanatórium céljaira. A pénztár vezetősége ér-
tesítette a tanácsot, hogy szeptember tízen-
ketiedikén Szegedre jön dr. Fáy Aladár nép-
jóléti államtitkár, dr. Rode János, az Országos 
Munkásbiztositó Pénztár igazgatója és a nép-
jóléti minisztérium egyik tisztviselője, hogy a 
város csengelei erdőben tartandó helyszíni szem-
lén kiválasszák a megfe előbb területet. A hely-
színi szemlén részt vesz dr. Gaál Endre kul-
turtanácsnok, dr. Szlávlk Péter, a beteg-
pénztár főorvosa és dr. Pálfy József, a beteg* 
pénztár kormánybiztosa. A biiottság a város 
fogatain megy ki Csengelére. 

— Nyilvános válasz nagyon sokaknak. 
Pénteken és szombaton távol lévén, a szombati 
gyűlésen nem cselekedhettem. Most már csak 
a rendes gyűlésre kerülhet, ahol bsrátaimmal 
biztosan támogatom, vagy ha szükséges, indít-
ványozom. W. F. 

— Orvoskongresszus. Balatonfüredről jelentik: 
A magyar orvosok tuberkulózis egyesületének 
nagygyűlésére 210 orvos érkezett Balatonfüredre a 
fővárosból, valamint számos vidéki városból. Szom-
baton ismerkedési estély volt a Grand Hotel nagy-
termében, vasárnap délelőtt pedig megnyitották a 
tüdőspecialisták kongresszusát, Korányi professzor 
elnöklete alatt. Korányi előadásában elmondotta, 
hogy mit tapasztalt legutóbb Párisban, ahova a 
tubeikulózis ellen működő szövetség igazgató-
tanácsára hivták meg. Ezek után a szakorvosok 
tartottak előadást. Friedrlch Vilmos dr., a munkás-
betegsegélyző pénztárak főorvosa a gümökór elleni 
küzdelemről számolt be statisztikai adatokkal. 
Zurányi Ede dr. a magyar vidéki községekben 
nagyarányban fellépő tuberkulótikus halálesetekről 
tartott előadást. Többek hozzászólása után Frltz 
János dr. szanatóriumi főorvos előadása után 
Donáth egyetemi tanár az amerikai prohobitio 
hatásáról a gümőkőros megbetegedésekről, tekin-
tettel a hazai viszonyainkra cimmel tartott elő-
adást. A kongresszus tagjai ezután Tihanyba rán-
dultak ki, este pedig dr. Horváth Ferenc tartott 
előadást Balatonfüred fejlesztéséről 

Mra. R. Palotai az angol nyelvtanítást 
szeptember 15 én kezdi meg és kéri mind-
azokat, akik tanulni kivánnak, hogy lakásán, 
báró Jósika ucca 32, I. em. jelentkezni szíves-
kedjenek. 

— Tizennyolc állim kiállítói a prágai 
váiáron. Prágából jelentik: Ma itt megnyitot-
ták a II. prágsi árumintavásárt. A vásáron 2000 
belfö'di és 18 illámból 260 külföldi kiállító vett 
részt. 

HalAlozáa. Vass Antal, az Első Szegedi 
Dobozgyár szabásza, vasárnap reggel 27 éves 
korában hosszú szenvedés u!án meghalt. Teme-
tése kedden délu'án 3 órakor lesz a közhórház 
halottas házából. (Minden külön értesítés helyett.) 

— Uj postautalványok. Budapestről jelentik: A ma-
gyar posta október 1 tői kezdödöieg a stockholmi 
nemzetközi postaegyezmény határozatának megfelelően 
uj magyar feldolgozásu nemzetközi (külföldi) posta-
utalvány űrlapokat és utánvételi lapokat hoz forgalomba. 
Az ezidöszerint használatban állókat szeptember 31-ig 
véglegesen kivonják a forgalomból. 

Márkus Szoyer Ilike a 10 éves koloratur 
hangcsuda szombaton, 12-én adja hangverse-
nyét a Széchenyi Mozi színpadán. Jegyek Bel-
városinál (Harmónia). 

Kosztüm- és köpeny kabát olcsón és jól 
Biharinál, Püspök-bazár, Mikszáth Kálmán u. 

Telefon: 

irodai 2-58. B E L V Á R O S I MOZI 
Nyári helyiség telefonszáma: 16-33. 

Telefon: 

pénztári 5-82. KORZÓ ÉS SZÉCHENYI MOZIK 
Szeptember 9-én és IC-én, szerdán és csütörtökön: 

legújabb filmje 

Vidám amerikai történet 6 felvonásban és 

POPÓ, az oroszlánvadász. 
Előadások kezdete 5, 7 és B órakor. 

I I 
1 1 Szeptember 9-én, 10-én és 11-én, szerdán, csütörtökön és pénteken: 

¡ ¡ H á z a s s á g i f a n á c s a d ó . 
HS • ( L e c k é k a h á z a s s á g r ó l ) 4 fejezetben. 

Eddig soha nem látott realitással mutatja be ez a film: A tiszta házasság felté-
teleit, az egészséges ember nemi konstrukcióját. Az embrió fejlődését a meg-

1 1 fogamzáartl és végül magát a szülést. 
Előadások kezdete ; Korzó: 5 is 8 érakor nőknek, fél 7 és negyeit 10 

Széohenyl: 5 és 8 órakor a férfiaknak, fél 7 és 
10 órakor férfiaknak I 

negyed 10 órakor a «óknak | 


