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A drága szegedi kapuciner, 

Közöltük pénteki számunkban a szegedi orvos-

kongresszus tagjainak a városról megalkotott igen jó 

véleményét. Azok, akik a kongresszust követő napon, 

csütörtökön is itt maradtak és fáradtságot meg időt 

szenteltek annak, hogy megnézzék a város intézmé-

nyeit, meg vállalatait, igen jó impressziókkal távoztak 

innen. Ezekkel az impressziókkat együtt magákkal 

vittek azonban egy drága emléket is, amelyre, mint 

egyesek mondották, szintén mint egyik szegedi speciali-

tásra fognak sokáig visszaemlékezni. A szegedi kávé-

házakról van szó, amelyekben szilárdan tartja magát a 

kapucinerek kilencezer koronás ára és még igen sok 

olyan ár, amelyet a mainál jelentékenyen nagyobb drá-

gaság idején állapítottak meg a legkülönbözöbb címe-

ken. Az elmuit télen például fűtési pótlék cimén emel-

ték a fehér kávé árát. Azóta elmúlt a tél, sőt a nyár 

id, küszöbén vagyunk az uj ősznek s amennyi humor 

van a szegedi kávésokban, képesek az idén télen 

ujbíl felemelni a fehér kávé árát fűtési pótlék cimén. 

Mi mindig nagyrabecsültük a humort, de nem szeret-

jük, ha Szeged részére akár kávésok, akár mások olyan 

nevezetességről gondoskodnak, mint aminő az is, hogy 

a drága Magyarországon a szegedi kapuciner leg-

drágább. Mit szólnának a kávésok, ba a humorukat 

ugyancsak humorral akarnák kipaiirozni és egy szép 

napon elbatiroznák a birkatürelmű vendégek, hogy 

bojkott alá veszik a drága kávét és a drága kapucinert. 

Vagy mit szólnának ahhoz, ha egy szép napon a hiva-

talába kéretné őket a polgármester, vagy a főkapitány 

és megmagyarázná nekik, kogy mégse járja, hogy Sze-

geden drágkbb a kapuciner, mint — Nizzában. Meg-

győződésünk, hogy van a kávésok humoránál égbe-

kiáltóbb humor ÍJ. Nagyon rosszul teszik a szegedi 

fcávésok, ha ezt erőnek erejével kiprovokálják. 

— Ami kar tilosba tévednek az illatok. A sze-
gedi járásbiróság pénteken délelőtt vonta fele-
lősségre Palkovics Istvánné Szeged aliótanyai 
Síkost, akit S á n t a Antal otiani földműves jelen-
tett fői könnyQ tes iiérlésért. Janim njo cidikán 
ugyanis kora r*gfd Patkovicsné tehenei a 
szomszédos Mucsi- tanya tilos földjeire kerültek, 
&hol meglehetős kárt okoztak. A legelésző Jó-
szágokéi Észrevette Siata Antal, aki két Másik 
emberrel együtt a Mucii tanyára hajtotta az 
állatokat. Mikor Palkoticmé értésül 1 állatainak 
slfogásárdl, felkereste Macii Pétert, aki ceak a 
*ár kifizetése után akarta visszaadni a tebem-
ket. Az asszony könyörgésére Mucsi végre 
megengedte, hogy cd sarából hazahajtsa őket. 
Mikor Paltoviciní ki akarta hajlani a tanyárél 
a teheneit, Sánta Anial elébe állott és nem 
akarta kiengedni, majd azt ajánlotta az asz-
szonynak, bogy legyenek j ó b a . Palkovicint fii-
háborodva utasította vissza az ajánlatot és ala-
posan leszidta Sinláf, aki a végén haragjában 
állítólag hasba rugte az asszotyi. Palkó ricíná 
ai rúgás erejétől a földreesett, majd felniorva 
az olt álldogáló kisbéres kezéből kikapott egy 
tüskés akácgalyat és azzil többször rávágott 
Sinta fejére. Sánta as ütések köreikestében 
apróbb ssbeket kapott és feljelentette a szegedi 
Járásbíróságon Pilkoviciníl. A pénteki tárgya-
lás alkalaával a bíróság szükségesnek látta 
még több tanú baidézéaét és a tárgyalási el-
napolta. 

Özv. Taussig Rezsönó szül. Neugrőschl 

Irma neje, Márta leánya és Bandika 

unokája fájd alomtól megtört szivvel tu-

datják, bogy hőn izerelelt férj, apa és 

nagyapa 

Tanssic Rezső nr 
rövid szenvedés után elhalálozott. 

Drága halottunkat f. hó 5-én, vasár-

nap délelőtt 10 órakor a zsidótemető cía-

lerméből adjak át az anyalöldnek. 

Gyászalják még: veje, testvérei, sögarai, 
sógornői és kiterjedt rokonsága. 

Szeged, 1926 szeptember 3. 

Csendes részvétet kérünk! 

Villamoskocsi fél 10 órakor a Dugonics-térről. «« 

Back Bernát Fiai Szegedi Gőzmalma Rt. igazgatósága, 

felügyelőbizottsága és tisztviselői kara bánatteljesen tudatja, hogy 

45 éves szolgálat után 

TAUSSIG REZSŐ úr 
a malom pénztárnoka 

hirtelen elhunyt. A megboldogult a hivatalnoki iigybuzgalom és 

kötelességtudás mintaképe volt és ezen emlékét kegyelettel fogjuk 

megőrizni. 

A megboldogult hült tetemét f. hó 5-én, vasárnap délelőtt 

10 órakor fogjuk a zsidó temető cinnterméből örök nyughelyére 

kisérni. 467 

A Délmagyarországot, Szeged egyetlen libe-
rális napilapját támogatja, aki nyomtatvány-
szükségletét a Délmagyarország nyomdábaa 
(Petőfi S. sugárut 1) szerzi be. Telefon 16—34, 

Varrógép javitáao&at gyorsan és olcsón 
mkftzöi a Singet varrógép részv.-tdrs. Szeged, 
Kárász ucca 1. sz. » 

x Bárból bármit vásárol, kérje a Dél-
Magyarország ingyenhirdetési szelvényéi. 

Müvészz&t 
Három város bárom színháza. 

A szegedi színházzal kezdjük, amelynek rossz 
helyzetét és az ebből előálló bonyodalmakat tövi-
ről- hegyire ismeri a közönség. C bonyodalmak so-
rán vetette fel Andor Zsigmond szinigazgató azt a 
gondolatot, hogy állomást cserélne Asszonyi 
Lászlóval, a pécsi színigazgatóval. A pécsi igaz-
gató most cáfolja az értől szóló híradásokat és 
kijelenti, hogy nincs tudomása olyan tárgyalások-
ról, amelyek az állomáscserét célozták volna. Ki-
jelenti még a pécsi szinigazgató ugyanebben a 
nyilatkozatában, hogy társulata kisebb lesz a ta-
valyinál amelynek iulszervezettsége okozta anyagi 
zavarait. Tehát a pécsi szinigazgató is anyagi 
zavarokkal küzd. 

A debreceni színházat pénteken nyitották meg 
az Ocskay brigadéros előadásával. Huszonnégy 
órával a megnyitás előtt Kardoss Géza színigaz-
gató beadványt Intézett a tanácshoz, amelyben el-
mondja, hogy a debreceni színház vezetése eddig 
hétszázmillió korona deficitet okozott é3 hogy ez 
a deficit teljesen kimerítette vagyoni erejét, meg 
hitelképességét. Annak érdekében tehát, hogy a 
színházat rentábilis vállalattá tudja tenni, külön-
böző kedvezményeket kért a várostól, köztük a 
szubvenció felemelését, a világítási kedvezmény 
kiterjesztését is a vigalmi adúnak egy összegben 
való pausáiirozását. 

A tanács még nem döntött Kardoss szinigazgató 
kérelméről. Érdekes azonban, hogy ugy Pécsett, 
mint Debrecenben a hatóság rokonszenvvel és 
megértéssel kiséri az anyagi bajokkal küzkődő 
igazgató működését. 

* ttbrányi Emil a debrectni Máv. filhar-
monikus senekír élén. Megirta a Dilmagyar-
ország, hogy a debrec-ni Máv. filharmonikus 
zenekar iníézöiége Ábrányi Emilt akarja meg-
nyerni a karmesteri állásra. Ábrányi, mint most 
Debrecenből Jelenik, a felkérésnek eleget teti 
éi elvállalta a zenekar oktaásál és vezetéséi. 

* Hódmezővásárhelyi színházi mflaor. Szombaton: 
Csuda Mihály szerencséje. Vasárnap délután: Marica 
grófnő. Vasárnap este: Csuda Mihály szerencsije. 

* Makói színházi mflaor. Szombaton: Altona. K 
Rágfi Ida drámai hősnő bemutatkozása. Vasárnap: 
Lctti ezredaei. Hétfőn :jAz ártatlan Donjuan. Zóna-
előadás. 

a dió 
& nagyobb leadóállomások 

mai műsora. 
Szeptember 4, szombat. 

(A városnév utáni számi hullámhossz.) 

Budapest 560. (2 kw.) 9.30, 12 és 15 órakor: Hirek, 
közgazdaság. 13 és 17: Időjárás és vízállásjelentés. 
Utáos: Régi magyar büntetések. Irta: Zsoldos Bsnő 
táblabitó. 16: A Szociális Misszió Társulat elő-
adása. 17 30: A Király Síinház zenekarának hang-
versenye. Nigypál Béla karnagy vezéoye'. 19: 
Vajda László, a Magyar S •inhtü főrenderőjénelc 
felolvasása: „A szinház és rendezés". 20: „A sabln 
nők elrablása", bohózat 3 felvonásban. írták:. 
SchÖnthan Ferenc és Pál. 22 30: Murgács Kálmán 
dalköltö saját dalait énekli Farkas Vince és cigány-
zenekarénak kíséretével. 

Bécs 531 (7 kw.) és 582.5. 11 és 16.15 órakor: 
Hangverseny. 1945: Kálmán: A csárdáskirályné. 
Utána Jusband. 

Berlin 504 (10 few.) és 571. 1630 órakor: 
Szórakoztató zene. 20: Maiilard: Djs Göckhea 
des Eremiten, vígjáték három íslvcnásban. 22.30: 
Tánczene. 

Boroszló 418 (10 kw.) 1630 órakor: Hang-
zersenr. 20: Maiiiard: DJS Göckchsn des Eremi-
ten. (Közvelitís Berlinből) 22 30: Tánczene. 

München 485 (5 kw) és 204.1. 14.15 órakor: 
Hangverseny. 1630: Rosenberger-kvartett hangver-
senye. 19.15: Tarka est. 21.15: Népszeiü zene. 
22.30: Szórakoztató zene. 

Majna-Frankfart 470. (10.5 kw.) 1630 órakor: 
Hangverseny. Svájci népzene. 20.15: Ttioma: Die 
Lokaibahn. Utána tánczene. 

Róma 425. (12 kw.) 17 órakor: Hirek, tőzsde. 
17.30: Jzzzbaod. 21 25: Hangverseny. 

London 365. 1030 órakor: Z«nekari hangver-
seny. 16: Hangverseny. 20: Hangverseny. 22: Régi 
tánczene. 22.30: Tánczene. 

Ne feledje földelni antennáját 1 

a'"özönsége'Jeh'ogy nöi divattermemet 
Szeded. Iskola-ucca 23 sz alól S z é c b t n y M é r J „ 
Korzó Mozi házba helyeztem át. Vállalok angol 
és francia munkákat a legegyszerűbbtől a legdíszesebb 
kivitelig. — S»iwes D*'tfogá«át a jövőben is kérem, 
tisztelettel S Z E K E R E S J Ő Z S E F női szabó. < n 

Jő megjelenési!, agi l is 
urat vagy hölgyet 

It 
alkalmaz 

a Délmagyarország kiadóhivatala. 

Merkúr-kerékpár 
Pfatf varrógép Gyermekkocsi 

részletfizetésre ? 
D É R Y gépáruház, Szegedi 

Qummik, alkatrészek nagybani árban. Árjegyzék irigyem 


