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Érdekes feepitatások a aUraliciék kulisszái mögé 
Hónapot ó'a öles beszámolók Jelennek meg « külföldi noqy napilapokban cg? orfeum és var elé szám. 

a „Várisi szépség és tanlázia" cimü, hallatlan sikerű fényjátékokról- A »ilágsikert aratott nagyszerű 
produkció bennünket igen közelről érdekel, meri feltalálója magyar ember, Demmel Sándor, a fény-
i»chnikn kiváló mestere, aki ezzel a produkcióiéval ismét csak elismerést szerzett a magyar «ikotó művészeinek. 
Világkörüli uíjdról hazatérve, fényjátékai Budapest lepelökelőbb mozgószinházában, az Ufóban jelenik meg 
december első napjaiban. Óriási áldozatok árán sikerüli Demmelt leszerződtetni most péntek, szombat és vasár-
napra, hogv produkcióját ill Szegeden, a Korzó Mozi remek helyiségeiben bemutassa. Prolukclóla minden 
képzeletet fe ülmutá, csodálatosan és eszményien szép. mindenkit megejtő remekmű, melyhez foghatót még nem 
mutathat fel a feltet és n>a annyira domináló revü műfaj. 

A műsor eoyik kimagasló része a „Borostyán és tövisek" cimü hazafias és irredenta rész, 
melyhez Bitfari Alafos székesfővárosi színművész nagyhalásu és szívhez szóló prológust fog mondani. 
A pazar énen- cs táncszámokban Csornák írén operaénekesnőt fogluk személyesen megismerni, ktnek 
cyönyörü énekprodukcióit a Stúdióból a rádiólnlajdonosok gyakran élvezhették. Demmel ur m$r Szegeden van 
x a p?n'eli brmulati'ra már gözerőrel folynak a szerelések cs próbák. 

" V f Csütörtök. Róm kath. Cecília vt. 
a Protestáns Cecília. Nap kél 7 óra 

14 perckor, nyugszik 4 óra 18 perekor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig. dél-

ntán 4—7-ig. A múzeum nyitva délelőtt fél" 10-től 
1 óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva d. e. 8—l-ig. d. u. 3—'7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró .Tenö, Kossuth Lajos sugárut 61. 
(Tci. 996.) Borbélv József, Tisza Lajos körút 20. 
(Tel. 1268.) tíerlc Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldvány L., Újszeged, Vedres ucca 1. <Tel. 846.) 
Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. (Tel. 
1125.). Selmcczy Béla, Somogyi-telep. 

— Derült idő, éjjelt faggyal. A Meteorologiai 
intézet jelentése: Hazánkban az idö borult jelle-
gét megtartotta és különösen a keleti részeken 
kisebb esők is voltak. A borultság folytán a hő-
mérséklet éjjel is magasabb volt a normálisnál, 
azonban keleten ma is hűvösebb az idő, mint 
nyugaton. Jóslat: Tnhjyomőan derült idö. éijeli 
faggyal 

— A Dugonirs-Társaság (elolvasó ülése. Vasár-
nap délután -l órakor a városháza közgyűlési ter-
mében a Dugonics-Társaság felolvasó ülést tart 
a következő műsorral: Dr. K o g u t o w i t z K;'roly 
székfoglaló: Az árviz városa. E c k e r d t Elek ven-
dég: Schubert. T ó t h Árpád költeményeiből fel-
olvas dr. S z a l a y Józscr. 

Diókoksz, poroszszén, tűzifa Winkler cégnél. Tol. 24. 
— Előadás a bölcsész?!! szakosztályban. Ar. Egye-

tem Barátai Egyesületének bölcsészeti szakosz-
tálya szerdán este 6 órakor tartotta az egyetem 
földrajzi intézete tantermében szakülését. Lzultal 
dr. B o d n á r Bcla tanársegéd tartolt igen élve-
zetes előadást >11 ó d m e z ő v á s á r h e l y és kör-
n y é k é n e k reg i v i z r a j z a « rímmel. 

x Telefonon „Kéry-aulóíaxil" szám nélkül kérjen. 

— Belefulladt nz ár«kba. Orosházáról jelentik: 
Szi ko r a József 65 éves orosházi gazdálkodó 
kedden éjjel egy lakodalomból ittasan távozott, 
miközben hazafelé botorkált, egy másfél méter 
mély árkon akart kcresztülmer.ní, azonban, elvesz-
tette egyensúlyát és bclcesct az árokba, melyben 
20—30 ccnlimélercs mély viz volt. Reggel 7 óra-
kor találtak r.i a járókelők, de már nem lehe-
tett segiteni rajta, mert m e g f u l l a d t . 

x llorvátb Klárj jutányos áron készit nöi kabá-
tokat, estélyi és délutáni ruhákat modellek után 
is. Úgyszintén jelmezeket és gyermekruhákat. Pe-
tőfi Sándör-sugárut 21. Telefon 13-80. 882 

x Bach íllindrnburgi diókoksz az ideális tüzelés. 
x Bútort az Asztalosmesterei; Buíori i . .iDar, 

vegyen. (Szeged. Dugonics tér 11.) 12 

— A Mnkkos-crdn helyén ültetik a hősi halottak 
eailékfait. A Dé lm a g y a r o r s z á g szerdai szá-
mában beszámolt arról a mozgalomról, amelyet 
dr. Ai gne r Károly főispán kezdeményezett abból 
a célból, hogy Szegeden is ültessenek minden hősi 
halott emlékére egy-egy fát, amelyet a családtagok 
maguk gondoznának. A főispán ebben az ügyben 
átiratot intézett a polgármesterhez, aki t e l j e s 
egészeben m a g á é v á t e t t e a f ő i s p á n ter-
vét és a hősi halottak emlékére ültetendő fák 
helyéül minden bizonnyal a Makkos-erd ö n e k 
a ( i edón t u l i r é s z é t j e l ö l i ki. A polgár-
mesternek különben az a terve, hogy a Makkos-
erdőnek azon a részén, amelyen a vásárhelyi 
országút halad keresztül, népligetet létesít. Ha ez 
a terv valóra válik, akkor a Vásárhelyi-sugáruti 
villamosvasút vonalat kiepiük egészem a Makkos-
erdőig. 

x Minden ember ismeri azt a rendkívül kelle-
metlen és gyakran kínos állapotot, amikor meg-
hűlés után hurut és köhögés lépnek fel. A munka-
képesség és kedv csökken, az éjjel-nappal jelent-
kező köhögés a rekedt hang és az elnyálkásodás 
egyaránt elkcseritőek. Mindezek ellen biztos ha-
tású szer az Egger-mellpasztilla, melyet több, mint 
60 év óta alkalmaznak a legnagyobb sikerrel kö-
högés cs rckedtség ellen. Kellemes izük és azon 
körülmény, hogy a gyomrot nem terhelik és köny-
nven emészthetők, közkedveltséget biztosítanak szá-
mára. Túlzott dohányzók is nagyon becsülik, mert 
azáltal, hogy naponta többször 1—2 szemet el-
szopogatnak, lényegesen kevesebbet dohányoznak. 
Az Egger-mellpasztillák az összes gyógyszertárak-
ban és drogériákban kaphatók. T 168 

x Príma minőségű széna minden mennyiségben 
kapható Szenesi Ferenc Damjanich-uccai telepén. 

— A napokban zárol az olasz—magyar kép-
kiállítás. Az olasz művészgárda néhány reprezen-
táns festőművésze és a független művészek társa-
ságának művészei lelkes összefogással rendezték 
meg ezt a tárlatot, amelynek bemutatása kiemel-
kedő művészi esemény. Minden magyar ember, 
aki az utóbbi években Olaszországban járt, tanú-
síthatja, hogy olt a barátságot valóban érzik is. 
Szép lelt volna és szép lenne, ha a szimpátia 
nálunk is valami kedves és emlékezetes formában 
nyilvánulna meg az olasz—magyar tárlat alkalmá-
ból. I.átogalás és vásárlás ennek az anyagi oldala. 
A gyönyörű tárlat mindössze még néhány napig 
marad nyitva. 

x Képkeretek legolcsóbban Freimannál. 850 

fiutófaxiér* 5 0 < e s számra telefonáljon. 
i Jégszekrények, háztartása és mészáros egy- és 

kétajtósak, söntések legolcsóbban beszerezhetők 
Fekete Nándornál, Kossuth L.-supárut 18. Te!, 10-72. 

Vér-, bőr- és idegbajosok a természetes 
„Ferenc József keserüvizet igen jő ered-

ménnyel használják. Az orvosi tudomány leg-

jelentékenyebb elméi irják, hogy a Ferenc 

! József TÍZ hatásával minden tekintetben meg 
vannak elégedve. Kapható gyógyszertárakban, 

drogériákban és fűszerüzletekben. B.l 

üdófelszőlamlási tárgyalások 
a7. I. számú adófclszólamlásj bizottság, 

amely a pénzügyigazgatóság II. emelet, 58. számú 
helyiségében tárgyal, az 1928. évi kereseti, jöve-
delmi és vagyonadók kivetése ellen beadott feleb-
bezések közül 

november 22-én 
a következőket tárgyaljai 

Dr. Schulz Károly ügyvéd, Horthy Miklós-ucca 
9. Schwarz Henrik kereskedő, Erzsébet-rakpart 4. 
Schwarz Kálmán ht„ Valcria-tér 10. Singer Ármin 
üvegkereskedő, Korona-ucca 30. Dr. Singer István 
ügyvéd, Kárász-ucca 5. Scultéty Sándor főszám-
vevő, Kőlcsey-ucca 11. Sonnenwirth Ignác ht., Ta-
karéktár-ucca 8. Sonnenwirth József ht., Kelemen-
ucca 5. Özv. Stejner Mórné ht., Margít-ucca 5. 
Dr. Wolf József ht., ft„ Somogyi-ucca 23. (1927.) 
Dr. Wolf Józser ht., ft, Somogyi-ucca 23. Dr. 
Schwarz József ügyvéd, .Tókai-ucca 9. Sugár Sán-
dor tisztviselő, Párisi-körut 16. Dr. Szakáts József 
ügyvéd, Somogyi-ucca 22. Szauer Antal ht., Boes-
kay-ucca 4. Szemző Miksa utazó, Báró Jósika-
ucca 3. Szécsi Ede ht., Zrinyi-ucca 5. Dr. Székely 
Vilmos ügyvéd, Feketesas-ucca 22. Szigyártó Albert 
ht.. Lcchner-tér 2b. Dr. Szivessy Lászlóné ht, 
Csekonics-ucca 4. Özv. Szluha Józsefné ht., ft, 
Szentháromság-ucca 19. Szűcs Imre ht., ft., Csong-
rádi-sugárut 1. Tauszig Rezsőné ht., Zerge-ucca 
19. özv. Tóth Péterné ht., Rudolf-tér 6., Özv. 
Báló Istvánné italmérő, Kossuth Lajos-sugárnt 2. 
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uccs sarok. 

Tiszteletid értesítjük, hogy üzletünk megnyitását néhány nap-
pal elhalasztjuk, hogy raktárunkat oly módon egészíthessük ki. hogy meg 

tudjunk felelni az előrelátható óriási forgalom okozta követelményeknek. 

A megnyitás pontos idejét ezúton fosluk közölni. 
A I G N E R é s B O R O S 

Ftam-hnrisnyök én férfi kőlapok gyári lerakala, fehérnemű, pri és női divatáru üzlete 

Széchenyi Kér 16. 888 Telefon 2-10. 

Maálxó 
A nagyobb leadóállomások 

mal műsora 
Budapest 12: Déli harangszó az Egyetemi temp-

lomból, időjárásjelentés, hirek. 12.20: Zongorahang-
verseny. 14.30: Hirck, élelmiszerárak. 16: A m. 
kir. földmivelésügyi minisztérium rádióelőadás-
sorozata. Faber Sándor gazd. lkad. r. tanár fel-
olvasása. >Az istállótrágyázás gyakorlati alkalma-
zása«. 16.45: Pontos időjelzés, időjárás- és víz-
állásjelentés, hirek. 17.15: Rádió. Szabad Egyetem. 
18.30: Gramofonhangverseny. 19.20: Angol nyelv-
oktatás. (,f. W. Thompson.) 20: Ügető versen yered-
menyek. 20.15: A Magyar Rádió Schubert-hang-
versenye. Közreműködnek: Stefániái Imre kamara-
művész, a Zeneművészeti Főiskola tanára, Ráthy 
Anna, a Városi Szinház operaénckcsnője, Székely-
hidy Ferenc dr., a m. kir. Operaház örökös tagja 
és a m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar, 

i Vezényel Bcrg Oltó karnagy. Bevezetőt mond: 
Papp Viktor. Zongorán kísér: Polgár Tibor. 22: 
Pontos időjelzés, hirek, időjárásjelcntés. 22.20: A 
Britannia nagyszállóból Pertis Jenő és cigány-
zenekarának hangversenye. — Bécs. 17: Zene. 
19.30: A bécsi Operaház ünnepi Schubert-előadása. 
»Der häusliche Kriege, Balettzene, »Rosamunde« 
és »Die Zwillingsbrüder«. — Berlin. 16.30: Hang-
verseny. 20: Szórakoztató-est. 21: Tánczene. — 
Daveniry experimentál. 15: Szimfonikus hangver-
seny. 16.30: Orgonahangverseny. 19.30: Zenekari 
hangverseny. 21.30: Spanyol zene. — Hamburg-
17: Hangverseny. 20: Schubert »Die Verschwore-
nen« daljáték. — Ka«.sa. 20.05: Történelmi előadás. 

— Königsberg. 21 • Ella Martius zongorahangver-
senye. — London. Daventry. 13.15: Hangverseny. 
18.45: Schubert zongorahangverseny. 21.35: O.-
Groves (szoprán) és Harold Kimberley (bariton) 
hangversenye. — Müachen. 17: Hangverseny. 21.30: 
Käte Heidersbach hangversenye. — Milánó. 16.30: 
Szórakoztató zene. 20.30: Nagy Verdi-hangverseny. 
— Nápoly. 17: Dora Nardi (szoprán) hangverse-
nye. — Róma. 17.30: Hangverseny. — Toulouse. 
13.10: Hangverseny. 13.25: Operaárják. 20.30: Rész-
letek Wagner Richard és Massancl operákból. 


