DÉLMACYARORSZAG

9 Délmagyarország előfizelőiSiez!
Felkérjük a Délm»í|vBrors/.iití minden elöfií.ct tJét, azokat is, akik havnnkint cs azokat is, akik
hptenkiiit [izeinek, hogy előfizetési dijaikat csnk
nyugta ellenében adják át a lapkihordóknak, vagy
pénzbeszedöknek.
— A volt mciva^s'.ony és a volt völegéuy. Orosházáról jelentik: Épületes jelenet játszódott Ic
kedden este Orosháza egyik forgalmas uccáián.
Az eset csejekvő liösc sgy orosházai fiatalember, •
aki nem épen lovagias uton igyekezett megszabadulni volt menyasszonyától. A leány az utóbbi
időben állandóan a fin titán járkált, kedden uzzal
fenyegette meg, hogy lcönti vitriollal. A volt vőlegény a fenyegetésre hirtelen megfordult és tigv
arcon ütötte a volt menyasszonyt, hogy az eszméletlenül esett össze és nagysokára sikerült csak
magához téríteni. Az esetnek a biróság előtt lesz
a folytatása.
t Nincs töhbé fejfájás, ha gáz, vagy vitlaanval
vasat.
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— Zsirs/óda. Szerdán délben jclenlcllék a mentőknek, hogy Alsótiszapart 20. szám alatti házban
P o s t a József 2 éves fiúgyermek véletlenségből
zsirszódát ivott. A szerencsétlenül járt kisgyermeket a mentők beszállították a közkörházba. A
megindult rendőri nyomozás most azt igyekszik
megállapítani, hogy a szerencsétlenségért kit terhel
a felelősség.
x Jégszekrények, háztartási és mészáros egv- és
kétajtósak, söntések legolcsóbban beszerezhetők
Fekete Nándornál. Kossuth I-.-sugárut 18. Tel. 10-72.

Gittek Bélámé sz. Goldstein Ilona
gyermekei, testvére és a rokonság
nevében legmélyebb fájdalommal jelenti, hogy drága jó férj, apa és
.testvér

Gllick Béla
kereskedelmi utazó

szorgalmas, munkás életének 43. évé*
ben rövid szenvedés után meghalt.
Temetése 6-án reggel 8 órakor cinteremből.
Emléke örökké élni fog szivünkben.

Vér«, bőr- és idegbajosok a természetes
„Ferenc József keserüvizet igen jó eredménnyel használják. Az orvosi tudomány legjelentékenyebb elméi irják, hogy a Eerenc
József viz hatásával minden tekintetben meg
vannak elégedve. Kapható gyógyszertárakban,
drogériákban és füszeriizletekben.
B.l
— Két hónapi fogház, mert gyermekét csak
akkor vitte orvoshoz, araikor már nem lehetett
segiteni rajta. Sátoraljaújhelyről jelentik: A sátoraljaújhelyi törvényszék Fa z e k a s József rnádi
gazdálkodót kéthavi fogházra itélle jogerősen, mert
5 éves gyermekét csak akkor vitte az orvoshoz,
amikor már menthetetlen volt.
x Kimérve finom likörök legolcsóbban Schorr
Ottó cégnél.
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— Apja revolverével agyonlőtt» ööcsét
egy
rendőrörinester fia. Hódmezővásárhelyről jeleutik:
Kis Imre rendőrőriuester és felesége vasárnap
délelőtt eltávoztak a Bercsényi-ucca 18. szám alatti
lakásukról, hogy uj lakást keressenek. Otthon
hagyták öt gyermeküket, akik közölt a legidősebb
tizenkét éves volt. A fiu az egyik bezárt szekrényből elővette apja szolgálati revolverét és azt játszadozó testvéreire fogta. A revolver elsült és az
őrmester négyéves László nevü fiát nyakán találta.
A szerencsétlen gyereket kórházba szállították, ahol
azonban már nem tudtak raita segíteni. A vizsgálat megindult.
x Sajt, vaj, lurö, pácolt halak Glücknél.
81
x Bútort az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában
vegyen. (Szeged. Dugonics-tér 11.)
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SZEGEDI SAKKÉLET.
Abonyi

István

Sxegeden

Abonyi István, a Magyar Sakkszövetség ügyvezető-elnöke 7-éu. dclután fél 6 órakor érkezik
Szegedre. Este 9 órai kezdettel Royal-kávéházbeli
körhelyiségben dr. B u r g e r r e l és Z w i c k l l e l
10—10 villámjálszmát vált, a kíséretében érkező
T ó t h László, a '»Magyar Sakkvilág« szerkesztője,
a kiváló teoretikus Szántayval 3-as meccset játszik.
Abonyi vasárnap délelőtt megtekinti a várost,
i délelőtt fél 11 órakor Konráddal egy-két partit
játszik, utána fél 12 órakor elnököl a délmagyarországi sakkörök megbizottainak a »dr. Pálfy József vándordíj« szabályainak letárgyalására egybehívott ertekezletén. A sziinulláu délután 3 órakor
a sakk-kör helyiségében kezdődik. Este 9 órakor társasvacsora lesz a Bohn különtermében.

Az „Alföldi Kereskedelmi Utazók Egyesülete S z e g e d " mély megilletődéssel tudatja, hogy igazgatósági
tagja

Glück Béla

/1 nagyobb

mai

leadóállomások
mUsora

Budapest 337.5. 9.30, 12 és 15: Hírek, közgazdaság. 17.15: Hangverseny. 18.10: Húsvéti elmélkedések. 20.45: Az Operaház tagjaiból alakult kamarazenekar hangversenye. — Bécs 517.2, 577.
16.15: Zenekari hangverseny. 19: Schubert-hangverseny. 21: Beethoven: Cliristus am öhlberge.
Oratórium. — Berlin 483.9, 368. 15.30: Göschenemlékünnep. 10.30: Zongoratrió. 19.15: Dürer ál-lkjai. 20.30: Passió". — Frankfurt 428.8. 13.30: Haug\erseny. 15: Haydn emlékhangversenye. 20: Hangverseny. — Hamburg 3917. 16.15: Haugverseny.
18; Szórakoztató zene. 20: Hegedühangversenv.
21: Népdalok. — Königsbrr<í 329.7. 16.30: Waltér
Eschepbacli orgonahangverseny.". 20.10: Hu^o v.
Hofmannsthal Jedermann cimü darabjának előadása. — Leipzlg ¡W5.il. Dresden 7282. 12. Fonolahangverseny. 19.30: A német zene karaktere. 20.15:
Bach: Johanues passión. — London 361.4. 17:
Hangverseny. 20: Orgonahangverseny. 19: Tánczene. 20.15: Könnyű francia zongoradarabok. 22.15:
Szórakoztató zene. — München 535.7. rsürabpr*
303. 16: Prózai előadás. 19.15: Kamarazene. 21:
Hangverseny. — Milano.Vigentina 526.3. 12.30:
Kamarazene. 17.50: Gyermekdalok. 20.50: Ponchielli La Gioconda cimü operája. — Prága 3489.
11: Gramofonhangverseny. 12: Zenekari hangverseny. 18: Dominikánus kolostorból: Egyházi zene.
20: Énekhangverseny. — Róma 447.8. 13.30: Kamarazene. 20,45: Vallásos zene. — Stuttgar' 3797.
11.15; Hangverseny. 16: Hangversenyátvitel
a
Márkus-templomból. 18.50: Költemények. 20: Szimfónikus hangverseny. — Zürich 588. 12.30: Gramofonhangverseny. 15: Zenekari hangverseny. 16:
Tánczene. 19.30: Előadás Dürerről. 20: Hegedühangversenv. 21.30: Zenekari hangverseny.

Őszinte sajnálkozással tudatjuk, hogy
cégünk éveken át volt hűséges és
szorgalmas főtisztviselője, kartársainak
megértő jó barátja

mm ur Béia
fáradhatatlan élete delén f. hó 4-én
elhunyt.
Megboldogult munkatársunk követésre méltó példáját mindig szem előtt
tartva, emlékét kegyelettel megőrizzük.

Müvésszeti^
Jerger Alfréd
kamaraénekes, a bécsi nagyopera világhirü baritonja 13-án adja dalestjét a Belvárosi Moziban.
Harmónia VII. bérlet.

Iczkovifs Lipói
cég.
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A színházi iroda hirei

ur

e hó 4-én váratlanul elhunyt.
Temetése f. hő 6-án (pénteken) reggel 8 órakor lesz a zsidó temető cinterméből.
165

Emiékél és pótolhatatlan kartárs!
szereleiét kegyelettel őrizzük meg

Csütörtökön este a Pillangó kisasszonyt, Puccini
gyönyörű operáját játsza újból a színház. A főszerepben újból Kármán Gizivel, a budapesti Városi
Színház művésznőjével, aki ezzel az alakításával
teljesen meghódította a szegedi közönséget. Suzukit Patkós Irma, Pinkertont Szórád Ferenc, Sharplesst Antal Károly, Yamadorit Bilicsi Tivadar,
Bonzót Molnár Bezső és Gorot Veszély Pál éneklik.
Szombaton este a Tatárjárást mutatja be a
szinház. Kálmán Imrének és Bakonyi Károlynak
ez a gyönyörű és világhírű operettje parádés
szereposztásban kerül a közönség elé. Riza bárónőt
Patkós Irma, Lőrentey főhadnagyot Tolnay Andor,
Mogyoróssy huszárönkéntest Beke Aliz, Wallerstein tartalékos hadnagyot Bilicsi Tivadar és Lohonyai altábornagyot Herczeg Vilmos játsza.

Évti&etőieki óta
**
a ve ető vslágsnárRa
...

Vunlop

1028 április 5

gummiR.
Javiíó

mlively.

EsvedSn vezéíftépvlsei&ség:

/Slfaírészelc.
«

Kelemen Márfon

Gyümölcsfa
szükségletét szerezze bu

DEMETER FERENC

faiskolájából.

Mindenfajta gyümiüSSfa a legjobb f a j o k b a n , dfsz-

fák és cserlék, thula, luxes minden méretben,
jegenye, gfimbaliác, nyírta. Mormagastürzsü rózsa
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kertészetében Vfsseged,

Posfaflftk 112.

-

Országút

106.

Tisztviselőknek árkedvezmény!

Csak fajtiszta gyümölcsfái ültessünk!
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írógépeik. ¡¡oríabefi í r ó g é p e k
Gswafonsk
Kedvező
részletfizetés.
Szstisd, Kárász occa i6.

