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nagy részvénytársaság
keres kitűnő összeköttetéssel rendelkező
olyan

Lángban áll Kelet

A távol és misztikus keletnek mindig megvolt a maga nyugtalanító szenzációja. Hosszú
ideje larl a mennyei birodalomban a polgárháború. Váltakozó szerencsével folyik a harc s az
újságolvasó mindennap ezeket a híreket bulja. Ez a viszály, amely az európai terjeszkedés
ellen irányul, a háttere annak a hallatlanul izgalmas Fanamet-filmnek, melyet Budapesttel egy
Időben csütörtöktől mutat be a Belvárosi Mozi. A .Kelet lángokban" cimü Faramet világfilm
egyike ezon különleges filmremekeknek, melyek mUvészi értéküknél fogva különös nagy sikereket értek el eddig is ez egész vilégon. Nálunk szintén nagy érdeklődéssel várják ezt a
hatalmas filmremekef, melynek a rendkívül értékes mesén és miliőn kivül rendkívüli értéke,
hogy a főszerepet Con C&aney (a Notre-Damei toronyőr) alakítja. Partnere Eleanor
Boardmann, jó ismerőse a film barátainak. Ebben a szerepében a szerelméért szenvedő
asszonyt a legnagyobb művészi qualitásokkal alakítja.

Bárányi Lili hangversenyére legyek kizárólag
a Délmagyarország jegyirodáiéban.
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Kedd. Róm. kath. Pálint vl. ProMM
testáns Bálint. Nap kél 7 óra 10
perckor, nyugszik 5 óra '20 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. A muzeum nvítva mindennap délelölt
10-1-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. n. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárul 61.
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20.
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.)
Moldvány L., Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 846.)
Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. (Tel
1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep.

— Előadás a Monl-BIaneróI. Vásárnap délelőtt
a Belvárosi Moiiban ismeretterjesztő előadás volt,
amelynek keretében dr. F i r b á s Oszkár reáliskolai tanár érdekes magyarázatokkal kísérte a
három bemutatott filmet: Kaliforniáról, a világ
közlekedési eszközeiről és a Mont-Blancról, amely
utóbbi különösen nagy tetszést kellett. Az előadás
után a közönség sürü tapsokkal köszöntötte Firbás Oszkárt.

— Enyhe idő — éjjeli faggyal. A MeteoroIogiai
Intézet jelentése: Hazánkban az idő változékony
volt. A hőmérséklet sülyedésc dacára azonban
cnvhe yilegét megtartotta. Eső csak kevés helyen
¿s inkább kismt-nnyiségben esett. Jóslai: Változékony enyhe idő, .gyenge éjjeli feggyal.
— A polgármester Budapestre utazott. Dr. Som o g y i Szilveszter polgármester hétfőn délután
Budapeslre utazott, hogy a pénzügy- és belügyminisztériumokban megsürgesse a város 3 millió
pengős uj kötcsönének engedélyezéséi. A polgármester valószínűleg szerdán érkezik vissza a fővárosból.

ucca 14.

s Báli frnkkiiigek és nyakkendők Lampel és
Hegyinél.
536
— A belügyminiszter is megfoszt«!la állásától
n gyulai polgármestert. Gyulai jelentés szerint a
belügyminiszter megerősítette Békés vármegye törvényhatósága fegyelmi választmányának azon Ítéletéi, amellyel dr. C s e t e József gyulai polgármestert állásvesztésre ítélte. A belügyminiszteri
véghatározat kimondja, hogy Csetct az elkövefrll súlyos fegyelmi vétsége miatt nyugdíjjogosultságától is megfosztja. Az indokolás megállapítja, hogy a polgármester a visszaélések egész
sorozatát követte el.

kik nagy gyári vállalatoknál vagy hatóságoknál ruházati cikkek csoportos terjesztésére alkalmasak.
Előnyben részesülnek oly jó társadalmi
posiciot elfoglaló egyének, akik nagyobb
gyárvállalatok vagy hatóságoknál jelenleg
is á'lanHó alkalmazásban vannak Ajánlatok „Üaye«; megbizolt 350" lelioére
BLOCKNER J . hirdető irodájába, BUDAPEST, IV,, Semmelweis ucca 4.
B.19

Szenvedő nőknél a természetes .Ferenc
József" keserűvíz könnyű, erSlködés nélkül
való bélkiürülési idéz elő és ezáltal sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg
szervekre. A női betegségekre vonatkozó tudományos irodalom több alapvető megalkotója
írja, hogy a Ferenc József víz kitűnő hatásáról a salát kísérletei alapján is alkalma volt
meggyőződést szerezni. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben. B.I

és

x G. B. L. báli selyemharisnynk minden színben
Lampel és Hegyinél.
536
x Szeged város élénk feltűnést keltő szenzációja:
Del-Ka—Hungária Rl. látványos tavaszi eipökirakatai. Saját érdekében ne halassza a vásárlást,
mert a horribilisán felszökött bőrárak a cipőárak
arányos emelését vonja maga után. Fiók. Kárász-
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— A magyar országgyü'és történ?!«. Dr. B a l l á
Antal, az ismert történetíró és publicista, aki
a közelmúltban igen nagy sikert aratott a »Liberalizmus története« cimü könyvével, most ujabb
történeti munkával jelentkezik, amelyben a magyar országgyűlés történetét ismerteti. A terjedelmes mű történeti távlatból tárja az olvasó elé
a kiegyezéstől kezdve a tegnap és a ma eseményeit és megvilágítja az elmúlt 60 esztendő képét. A könyv írói a legkitűnőbb magyar újságírók: Balassa Imre, Balla Antal, Boros László,
Csetényi József, Hoitsy Pál.' K'émeckey László,
Kun Andor, Lengyel Ernő, Pető Sándor, Perényi
József, Szudy Elemér.
x Baeh. Tűzifa száraz, olcsó és jó.

29

— Előadás a Munkásotthonban. Dr. H e 11 e r
Erkk egyetemi tauár kedden este hét órakor a
»Büntetőjog múltja és jövője« címmel előadást tart
a Munkásotthonban. Belépődíj nincsen.

Művészeti-*
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Ma esáe 8-kor BAHRÉ
Jeanne Marie francia zongoraművésznő bemutat,
kozó hangversenye a Tiszában. Harmónia V. bérlet. Jegy 1.50-től.

A színházi iroda híre!
Diadalmas asszony. Csajkovszkv remek muzsikáju operettjének harmadik előadásán is lelkesen
ünnepelte a közönség a kiváló főszereplők:', é i
a gyönyörű előadást. A D i a d a l m a s a s s z o n y
ma ismét műsoron szerepel.
A tempíom egere. Fodor László páratlan sikerű
vígjátéka ezen a héten ismét kétszer, és pedig
szerdán és vasárnap szerepel a színház műsorán.
Szép Heléna. Csütörtökön ismét műsorára tűzte
a színház Offenbach halhatatlan remekmüvét, a
S z é p II e l é n á-t.
A krétakör. Az uj bérleti periódus pénteken
veszi kezdetét, amikor is Klaubund kinaí leve.
gőjü szinjátéka, A k r é t a k ö r kerül bemutatásra.
Á vezetőszerepeket Pártos Klári, Uti Giza, Egyed
Lenke, Ozsváth Eta, Jávor, Főidényi, Bilicsi, Her.
czeg, Rónai és Tasnády játszák.

x Ezüst koronáért 40 fillért fizet Tóth órás.
x Bosszuságmegvátlás havi 50 fillérért. Aligha
él ember a világon, akinek ne lett volna már kelp ó t o l j a a p o r o s z
szenei.»
lemetlensége egy rosszul járó óra miatt. Az, hogy
\ Baranvl Lili hangversenye március tí-án a
az ebéd nem készül el idejében, mert az otthoni
Rendeljen orébára J 7 é i * Í C S í i é i fe'eton 9 - 58
Tiszában, legyek a Délmagyarország jegyirodáóra elmarad a középeurópai időtől, csak az apjában.
róbb bosszúságok közé tartozik, komolyabb baj
azonban az, ha az ember a vonatot kési le, vagy
működő mosószer.
— Tervpályázatot irnak ki a gőzfürdő kibővítéegy fontos tárgyalást mulaszt el, mert az óra
Megrendelhető
sére. A hétfői tanácsülésen szóbakerült a városi
rosszul mutatja az időt. Ezen az évszázados bajon
üzemek központi igazgatóságának az az előterPeSerneliv
József
akar segiteni Kun Dezső Mikszáth Kálmán-ucca
jesztése. amelyben a városi gőzfürdő épületének
cégnél
380
6.
szám
alatti
órás,
amikor
arra
vállalkozik,
hogy
Szeged.
Telefon
15-10
megfelelő átalakítását cs kibővítését kérte. A tacsekély 50 fillérért havonta rendben tartja az
nács elhatározta, hogy egyelőre nem dönt ebben
órákat és hetenkint kiküldi alkalmazottját, aki az
n kérdésben, előbb tisztázni kívánja, hogy üzleti
(
szempontból érdemes-e négyszázezer pengős át- | órát felhúzza, szabályozza és hibáit megigazítja.
Varrógép,
kerékpár,
gramofonok,
Ennyit mindenesetre megér, ha sok bosszúságaink
alakítási elrendelni, de rövidesen egy fürdőszakgyermekkocsik, g-urni és szerelékek részközül egytől megvált bennünket.
580
értő is eljön Szegedre, aki esetleg jobb megletre is. Nagy javiiómü&ely
1 59
oldást javasol majd.
x Az arany, ezüst a legjobb tőkebefektetés! KapSZANTQ SÁNDOR gépraktára Kiss Dávidx Tűzifa legolcsóbb Braun fatelepén, Rigó-u. 4.
hatja mindenki résztetre is Tóth órásnál.
507
palota, Kiss ucca. Gépltirozéstanitás ingven.
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