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A néhány hónap elölt beharangozott
olcsósági hullám, ugy látszik, elérte a
kulmináclós
pontot, mert az utóbbi napok inkább
drágulást
mutatnak, mint olcsóbbodást. A hus, zsir, tojás
egyre drágulnak és éppen tegnap jelentették be
a fővárosi reggeli lapok az előfizetések
25°/,-os
felemelését,
miután
a papirárak
és nyomdabérek egyre emelkednek.
Anyagiakban,
sajnos,
nem tudunk
olvasóinknak
a drágaság
elleni
közdelemben
segítségükre
lenni,
de hogy a
szellemi
táplálékot
részükre
az eddiginél is
könnyebben hozzáférhetővé
tegyük,
november 1-től Jtezdve
lényegesen
mérsékeltük kölcsönmnyvtdrunk
előfizetési
diját
és pedig 12 ezer koronára;
tisztviselők részére 10 ezer koronára. Munkás
heti előfizetőink pedig ezentúl a könyvtár
használatáért is fizethetik
hetenként
a dijakat és
pedig 2000 koronát
hetenként.
Hangsúlyozni
kívánjuk még, hogy a könyvtárat igénybevevő előfizetőinktől
semmiféle óvadékot, vagy betétet nem kérünk, hogy
jogukban
áll naponta könyvet cserélni és hogy könyvtárunk részére minden megjelenő könyvet megszerzünk.
D l n n y i B Pere a e k é p k i á l l i t i i a a kul'urpalotábati november 2-ig. Megtekinthető naponta
délelőtt 10-!ől délután l-ig.
Mfihlmzéskl Állítás Szegeden. A Singer
varrógép rt. szegedi uj fióküzletének me{nyitása
alkalmából október 5-től kezd re helyiségeiben
Kárász ucca 1. (Kék csillag mellet") modern
műhimzéskiállitást rendez, amelynek látogatására
ezúton is tisztelettel meghívja az érdeklődő
közönséget.
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Tekintettet oloaó árainkra és választékunkra

most szerezze be
legfontosabb háztartási szükségleteit.

Valódi linóleum

70 cm. széles
90 „
„

. . . .
85.000
. . . . 115.000

Padlókárpit

Linóleum mellett a legjobb padlóburkolat, különféle
gyönyörű mintákban

67 cm. széles . . . .
87 „
„ . . . .
100 „

60.000
80.000
85.000

Viaszosvászon

Barchent háttal 78 cm. széles 65.000
„

100 „

„ 115 „

„

80.000

„ 90.000

Szőnyegek,

kltllnö

I

futószőnyeg
minőségben, különféle színekben

67 cm. szélesben
90 „
„

Ágyelő,

60x120

. . .

36.000
52.000

Smyrna utánzat,

cm

81.700

Ebédlőszőnyeg

t/cbmnu i Ai\v/nJ<inu |

Megérkeztek a legújabb őszi-téli női modelt
felöltők,
divatkabátok,
szőrmekabátok,
bundák
és boák. Kabát, kosztüm és ruhakelmék slb. Mérték szerint készülnek kabátok és kosztümök.
Elsőrangú kivitel, olcsó árak I Reményiné divatáruháza Szeged, Széchenyi tér 2. Főposta melleit
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A szinház heti
Szerda : A nóta vége.
Csfltflrtök : A nóta vége.

Péntek: Három a kislány. Bérlet A. 8. (Premier.)
Szombaton délután ifjúsági előadás: Cyrano dt

Bergerac.
Szombaton este: Három a kislány.
Vasárnap délután: A vasgyáros.
Vasárnap este: Süt a nap.

ha

novemberre

előfizet.

I,

I

Egyetemi hallgatók
tánctanfolyama
október 30 án, pénteken este 8 órakor kezdődi a
Petris Brúnó táncmesternél, Kass-zzálló nagytermében. Beiratkozás naponta 5-től 8 óráig, m
— Lehner Lendvait fölmeatették a kormány
elleni becsületsértés! pőrben. Budapestről je
lentik: Ma délelőtt targyalták
Lehner-Lendvai
István nemzetgyűlési képviselőnek a magyar kormány terhére elkövetett becsQletsértési pőrét. A
vád szerint Lendvai István 1923 junius hó 25-én
Cegléden azt a kijelentést tette egy népgyűlésen,
hogy ha megválasztják, ezt a csirkefogó
kormányt
24 óra alatt lemondatja.
A tárgyaláson Lendvai
tagadta, hogy ezt a kijelentést tette volna. A tanuként kihallgatott rendőrök nem emlékeztek arra,
hogy ez a kijelentés elhangzott volna. A vád a
bizonyítás kiegészítését kérte, a biróság azonban
ehhez nem járult hozzá és az ellenmondó tanú
vallomásokra való tekintettel Lendvai Istvánt a
vád és következményei alól felmentette.
Az Ítélet
ellen az ügyészség felebbezést jelentett be.
Érttaités. Lampel és Hegyi cég közli, hogy
a Tiaza Lajos körúton Pűspök-bazár épületben
levő üzlethelyiségét újonnan átalakitvi, megrugyobbította és óliási mennyiségű ösii és téli
harisnya, keztyü és mindenféle kötőt áru újdonságokkal dúsan felszerelt raktárát rendkivQ!
olcsó árakon árusitja ismét. Felhivjuk olvasóink
szíves figyelmét a cég lapunk más helyén közölt
hirdetésére.
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— A Gallowich—DMKE-pör.
Ismeretes,
hogy legutóbb sem kerülhetett sor az Ítéletre a
sokmilliós pőrben, amelyet a DMKE volt főtitkára, Gailovich Jenő indított a mai DMKE
ellen. Egyelőre még az előkészítés stádiumában
van az Ugy, anélkül, hogy érdemi határozatot
hozott volna a biróság. Most azután
Vadász
Lajos járáibiró december 23-dra tűzte ki a nagy
pör folytatólagos tárgyalását. Nem valószínű
azonban az, nogy ezen a karácsony előtti tárgyaláson sor fog kerülni az Ítéletre.
sVfevezeték javítások és átalakítások Feketénél Kossuth Lajos sugárut 25. Telefon 10-72,

Női hócipő
190.000
Gyermek hócipő . . . 153.000
Férfi sárcipő
. . . . 140.000
Női
„
. . . . 118.000
Gyermek sárcipő . . . »
73.000

GUMMI ÉS BŐRIPAR

O l c s ó f ü r d ő k á d a k , gyermek-és Olőkádak
P, gel Edér -f, T«*aréktár ucca 8.

LINOLEU^NIPAR

T á n c . A modern t á r c j k b S l egyeseknek é s
csoportoknak órákat, kurzusokat ad Révész Béla
tánctanár. J lentkezni lehet naponta
déluán
6 örától a Tisza-szálló kis'ermébin (I. em )

nagy

választékban.

Függönyök
Etamin mü viszi kivitelben, teljes ablak
2 szárny, 1 drapéria . . . .

.9p n n r .
loo.UUU

Hó' és sárcipők

Széchenyi tér 9.

K á r á s z u c c a 6.

és
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SZÖVET

nagy választékban
olcsó áron kapható

Bérlet B. 8.

Színházjegyét a DELMAGYARORSZÁO jegyirodájában telefonon is megrendelheti. (Telefonszám 306.)

— Hirtelen halál a sinek köpött. Kedden
a reggeli órákban tragikus sterencséilenség
történt a S. eged-állomás sinei között. S:eged
egyik érdemes polgár«, Lindenfeld József államvanuti főkslauz, aki hosszú évtizedeket töltött
a Máv. szolgálatában eredményes munka közepette, a re^e'i órákban kiment az állomásra,
hogy go do -k djo i cialádja téli szénszükséglelétől. A ryu&áimazotl főkaliui éppen vidám
hangulatban nézte az elszállításra váró szene«,
am<kor hirtelen összeesett és azonnal
meghalt.
A 71 évet élt érdem*s po'gár halálát szitszél
hCdís okoz*.«. Aui'kor vol! vasutas kollégii
érzreveMék a 3z«r«nc<étlenseget, igy szóllak:
„ Egész éf téb n a sinek között dolgozott,
most
tdi jött
egi-lai
is..."

I 2x3 m
660.000
! Plüsszönyeg 11 /4-es . .1,150.000
Garnitúrák, átvetök, asztalteritök

műsora:

* Négy és fél hónapig tart a kecskeméti
szezon. Október 31-én nyilik meg a kecskeméti
szinház. A szezon, amint tegnap elhatározták,
március közepéig, tehát négy és fél hónapig tart.
* A Kamaraszínház Miskolcon. Miskolcon
tudvalevőleg a későn kezdődőit átalakítási munkálatok miatt a szinház csak december végén nyilik meg. Az átmenetileg szinház nélkül maradt
nagy északmagyarországi városban november 9 én
tiznapos vendégszereplést kezd az Országos Kamaraszínház. A műsoron Schaw, Moliére, Ibsen,
Hebbel, Schöpflir, Herczeg és Gogol munkái szerepelnek.

* Delly Ferenc .A nóta végé'ben. Ezen a héten
még kétszer kerül szinre A nóta vége és pedig ma
este nyolcadszor és ho nap kilencedszer. Ma estétől az
egyik vezető férliszerepet Delly Ferenc fogja játszani,
mig a többi vezetöszerepekben továbbra is Kolbay Ildikó, Fenyő Irma és Fenyves Sándor képességeik legjavát nyújtják a mindig hálás közönségnek.
Három a kislány. Pénteken este zeneileg is értékes
opereltrepiizzel
kedveskedik a szinház vezetősége a
közönségnek. A .Három a kislány" muzsikája Schubert
leggyönyörűbb ertékü melódiáiból van összeállítva, de
magának a darabnak a meséje is, eltérőleg a mai operettek szokványos és egyhangú sablónjától, magából az
életből van meritve és tiszta, őszinte hangulatokat va|rázsol a színpadra. A vezetőszerepeket Kolbay Ildikó,
Trillap, Feleki, Ladomerszky, Egyed, Kertész Vilmos,
Arany József, Sugár, Herczeg, Faludi és Delly játszák.
* Pénteken és szombaton t Három a kislány.
* Vasárnap déltán mérsékelt helyárakkal: A vasgyáros.
* Vaaárnap este Zilahy Lajos páratlan sikerű vígjátéka : Süt a nap.

Sport
Vasárnap játszunk Pécsett a délnyugati válogatottal. Tegnap táviratot kapott a Délkerület,
hogy Délnyugat a megismétlendő Dél Délnyugat
válogatott mérkőzést november elsejére tűzte ki.
így most már az ujrajátszásnak vasárnap meg
kell történnie. Nagyon problematikus maradt azonban, hogy vasárnap Dél milyen csapattal tud elutazni Pécsre, mert ugy halljuk, hogy a standard
válogatott játékosaink közül többen nem tudnak
elutazni. A szövetségi kapitánynak és a Délkerület vezetőségének most már mindent el keli követnie, hogy a lehetőség szerint a legjobb tizenegy álljon ki Dél színeiben Pécsett. Ha sikerülne
egy jó összeállítású csapatot elküldeni, akkor alig
kétséges, hogy ezt a mérkőzést Dél fogja megnyerni. A válogatásnál azonban több körültekintéssel kell a szövetségi kapitánynak eljárnia és a
legutóbbi SzAK—Vasutas mérkőzést nem szabad
figyelmen kivül hagyni. A Vasutas halfsorban találni fogunk válogatott játékost.
Ma tudjuk meg, ki lesz november hetedikén
a SzAK ellenfele a Corlnthlán-dlJ döntőjében. Ma
délután 2 órakor jálszák le Budapesten az Üllői uti
pályán a KAC-DVSE
Corinthián-dij elődöntőjét. A
mérkőzés ránk nézve azért bir fontossággal, mert
az innen kikerülő győztes lesz a SzAK ellenfele november 7-én. Az érdekes meccsnek különben Budapesten is sok nézője lesz, mert a DVSE ma erős
ellenfél és sokak szerint favoritja is a mérkőzésnek.
Horváth László sérttlése súlyos. A SzAK—Vasutas
bajnoki mérkőzésen Horváth II. megsérült. A sérülés
akkor nem látszott súlyosnak, meit Horváth II. öttiz perces szünet után újra beállt a csapatba és végig
játszotta a mérkőzést. Tegnap aztán erősen fájlalta jobbtérdét és orvosa szerint ez évben már aligha játszhat,
mert valószínűleg tokszallag repedést kapott. Ma fogják
megröntgenezni és pontosan megállapítani a sérülést.

HOLTZER

és TÁRSÁNÁL
VÁR U. 7.

