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Női pántos és félcipők 
csinos kivitelben............... 

Férfi fél és fűzős cipők 
kedvelt formákban 

Női divatszínö pántos 
és lakkcipők Ízléses modelek 

Férfi barna félcipők 
* diratos kivileiben., 

Barna pántos. 
Drapp pántos 
Lakk pántos 
Fiú és leány fűzős 

félcipők barna színben...., 
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Napvédő-szemüvegek! 
Liebmann 

láfszerésxnél 526 Ha-Ha melleit. 

Cirkusz 
a két cirkusz között 

vagy 

Handa Bandi három újságja 
Jókai meséli el valamelyik regényében, hogy 

tegy ötletes újságírói, valami Handa Bandi neve-
zetű, hogyan tette érdekessé a lapját. Amikor 
már minden trükkből kifogyott, megvásárolta ti-
tokban a konkurrens lapot, abban megtámadta 
saját magát és olyan izgalmas polémiát rögtönzött 
önmagával, hogy a közönség csak ugy falta min-
den nap az újságot. Nemcsak az egyiket, hanem 
mind a kettőt. A végén azután vásárolt egy har-
madik lapot is és abban leleplezte — szintén titok-
ban — az egész müpolémiát. A fő az, hogy mind 
a három lap jól ment és a közönség élvezettel 
Dlvasta a polémia minden sorát 

Ilyesféle cirkusz »akarja izgalombahozni« most 
Szeged nagyérdemű közönségét. A különbség csak 
az, hogy ez a cirkusz nem a lapok hasábjairól 
szórakoztat, hanem röpcédulákról és hogy a röp-
cédulák mögött valóságos cirkuszok büszkélked-
nek. Az egyik a Szegeden sátorozó Fischer cir-
kusz, a másik pedig Czája János cirkusza,. amely 
nemsokára felváltja a porondon az elsőt. 

A harc ugy kezdődött, hogy a Fischer-féle cir-
frusz igazgatósága megérkezése előtti napokban 
elárasztotta a várost röpcédulákkal, plakátokkal, 
hirdetményekkel, amelyeken arról értesítette a 
nagyérdemű közönséget, hogy jön! jön! jön! a 
világ egyik legkolosazálisabb cirkusza, az európai 
Barnum és Bailey, háromszáz idomitott vadállattal, 
világraszóló attrakciókkal és minden egyébbel, mi 
alkalmas a tespedt cs áporodott szegedi idegrend-
szerek felcsiklandozására. 

Alig hordták szét ezeket a hangzatos plakátokat, 
fiirteien elárasztott? a várost Czája János az ellen-
röpcédulákkal, amelyek lepocskondiázzák Fischer 
cirkuszát a sárgaföldig, szemére vetik ide-
gen illetőségét, kétségbevonják kolosszálitását és 
felhívják a nagyérdemű publikumot, hogy ne nézze 
meg Fischerék kóklerkedését, hanem várjon, amíg 
megérkezik Czája társulata, amely van akkora, 
ha nem nagyobb, mint ez az idegen kollekció. 

A röpcédulákat nem hagyta válaszolatlanul a 
Fischer-cirkusz. Tüneményes gyorsan megjelentek 
az ellenröpcédulák és leszedték Czája Jánosról, 
Liliput-cirkusz igazgatójáról még a büszkén hor-
dozott keresztvizet is. Kisütötték róla, hogy nincs 
sok alapja magyarkodásának, mert a felesége — 
cseh asszony. A cirkusza pedig nem ér semmit, 
nyomába sem jöhet az európai Barnumnak. 

Most azután Orosházáról, a Czája-cirkusz jelen-
legi állomáshelyéről erre is megjött a válasz ezer-
nyi zöld röpcédulák formájában Szeged város 
hazafias közönségéhez cimezve. 

Czája János méltatlankodó büszkeséggel jelenő 
he, hogy Fischert feljelenti rágalmazás és üzlelr 
rontás ciméu korábbi hirdetményeiben foglalt ál-
lításai niialt. 

»Én a Czája-cirkusz igazgatója, akit ez a Fischer-
cirkusz Liliputnak nevez, állítom és mondom — 
mondja többek között a röpirat —, hogy bármi-
kor odaállok mellé és felveszem vele a versenyt! 
Azzal az európai Barnum és Bailey cirkusszal. 
Azt majd különben Szeged város hazafias közön-
ségére bízom. Ítéljen majd a nép... mert énnálam 
csak a helyárak a liliputiak, de a műsorom hatal-
mas és ver minden műsort...« 

Vagy lizezer ilyen röpirat érkezett Szegedre, 
azonban alig osztottak ki belől© néhány százat, 
a rendőrség az egcsz tömeget lefoglalta és meg-
indította Czája János ellen a sajtórendőri ki-
hágási eljárást, mert nem kért előzőleg engedélyt 
a polgármestertől a röpiratok terjesztésére. 

Beavatott helyről szerzett információnk szerint 
ennek az egész röpirat- és nyilatkozatháborúnak 
egészen békés, megállapodásszerű jellege van, ami 
egészen jó trükk. A két cirkusz versenyre kel egy-
mással és a döntést a hazafias közönségre bizza. 
Mivel pedig a közönség csak ügy dönthet, ha össze-
hasonlít és csak ugy hasonlíthat össze, ha mind-
kettőt megnézni, valószínű, hogy abban az esetben, 
ha a háború felkelti az érdeklődést, flagyon jól 
jár mind a két cirkusz, akár csak Ilanda Bandi, 
Jókai zseniális újságírója. 

1 m i é 
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Protestáns Gizella. Nap kél 4 óra 
33 perckor, nyugszik 7 óra 20 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10— l-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—i/2l-ig, 
délután zárva. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárút 59. 
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20. 
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldvány LajoSj Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 
846.) Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel. 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

— 27 fokos meleg. A szegedi egyetem földrajzi 
intézetének meteorológiai obszervatóriuma je-
lenti, hogy kedden Szegeden a hőmérő legmaga-
sabb állása 26.9 fok Celsius, legalacsonyabb 10.2 
fok Celsius, a barometer adata 0 fokra és a ten-
gerszinre redukálva reggel 700.65 mm., este 758.6 
mm., a levegő relatív páratartalma reggel 82.5 
százalék, délben 45.0 százalék, a szél iránya reg-
gel déli, este délnyugati és erőssége 1 volt. 

— Házasság. Fodor Erzsébet és Simon János 
folyó hó 9-én, csütörtökön délelőtt 11 órakor 
tartják esküvőjüket a szegedi zsidó templomban. 

— Karinthy Frigyes: Minden másképpen vau. 

Most jelent meg. Kapható a Délmagyarország köl-

csönkönyvtárában. 

— Dr. Koskniány Ignác professzor bucsuja Sze-
gedtől. Dr. K o s\ u t á n y Ignác professzor, a sze-
gcdi egyelem tudós egyházjogásza — mint isme-
retes — nemrégen nyugalomba vonult. Az idős 
professzor most elköltözött Szegedről Budapestre, 
ahol családja és rokonai élnek. Egyszerűségében 
is megható búcsúlevelet irt a polgármesternek, 
amelybe» bejelenti elköltözködését és megköszöni 
azt a barátságos, szeretetteljes fogadtatást, amely-
ben Szegeden minden téreu része volt. 

— Eljegyzés. Máté Dénes (Szőreg), Ausländer 
Lili (Szentes) jegyesek. (Minden külön értesítés 
helyett.) 

x Dréhcrbwi királyhalmi borok. Csapon 3 féle 
Dreher-sör. Finom zónák. 537 

OlfomáUflk, bőrbutorok Machniknál, Gizella-tcr. 

— Müvészestély. Ma, szerdán esle 9 órai kez-
dettel tartja meg a Szegedi Jótékony Magyar Asz-
taltársaság gazdag müsoru, nívós müvészestély él 
a Raffay-étterem különtermében. Jegyek még kap-
hatók a Barlos könyvkereskedésben, este pedig a 
pénztárnál. Az estély iránt nagy érdeklődés nyil-
vánult meg. 

x Az első Magyar Általános Biztosit» Társaság 
m^jus 4-én tartotta 1928. évi rendes közgyűlését, 
amely az évi nyereséget 195.655.44 pengőben, az 
Osztalékot pedig rcszvényenkint 15.— pengőben 
állapította meg. 539 

x Evinrude csónakmotort naponta 5—7 óráig 
a Tiszán, a köziiti hidnál, bemutatja az Alföldi 
Gépkereskedelmi rt. TelcJon 14.28. Még ma fel-
téllenül tekintse meg és kérjen ajánlatai. 515 
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