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— László Imre nótaestje a rádióban. Szómba, 
íon délután 5 órakor László Imre népdalköltő és 
zeneszerző Bura Sándor zenekarának kíséretével 
saját szerzeményű magyar dalait olyan nagy si-
kerrel énekelte, hogy a stúdióba érkezett telefon-
felszólitásra az »Azt a fehér rózsát« cimüt meg 
is kellett ismételni. László Imre egyébként no-
vember 16-án a zeneakadémián Szávay Zoltán 
szerzői estjén a szerző dalait énekli Kis Ferenc 
színművész és Komlósi Emma énekesnő társa-
ságában. 

x Bútorok olcsó beszerzési forrása, az Asztalos-
mesterek Bútorcsarnoka, Szendrényi G. és Társai, 
Dugonics-tér 11. 585 

— .4 csengelei bérlök óvadéka. A város csen-
gelei bérparcelláinak egy része, amelyet huszon-
öt évvel ezelőtt adtak bérbe, most járt le. A 
bérlők az utolsó félévre esedékes bérösszeget nem 
fizették be és azzal érveltek, hogy huszonöt évvel 
ezelőtt, amikor kibérelték a földet, óvadék cimén 
beszedett tőlük a város egy félévi bérnek meg-
felelő összeget azzal, hogy azt az óvadékot az 
utolsó bérleti félév bérébe számítja majd be. 
Időközben az az óvadék teljesen elértéktelenedett, 
a város hadikölcsönbe fektette az óvadékok nagy-
részét, az is értékét veszítette. A város az utolsó 
félév béréért bepörölte a bérlőket."akik most kül-
döttségileg jelentek meg a polgármesternél és a 
pör megszüntetését kérték. Elmondották, hogy bér-
letüket továbbra is megtartják, a bért mindig 
pontosan fizetik, hajlandók hátralékuk részletek-
ben való letörlesztésére is. A polgármester közölte 
a bérlőkkel, hogy kívánságukat teljesiti. 

x Esős időben megbízható védelmet nyújtanak 
Dcl-Ka közismerten jó és olcsó bőr- és gumi-
cipői. Fiók: Kárász-ucca 14. 54 

— Ma délután 4 órától 7-»)» és este fél 9 órá-
tól Révész-tánciskolában össztánc lesz. Az uj tánc-
tanfolyamokra ugyanakkor lehet jelentkezni. Diák-
kurzus szerdán és szombaton délután 6 órakor. 

— Psztboanalftikat előadás. Vasárnap délután 
fél 6 órakor a Kereskedelmi és Iparkamara nagy-
termében dr. Rapaport Samu »A kulturnő lelki 
problémáid cimen előadást tart. Lelki problémák 
különböző korok társadalmának kialakulásában. 
A nő évezredes elnyomatása, az egyenrangúság 
kérdése, a párválasztás problémái, a dacházasság, 
a müvészszerelem. A gyermektől való félelem. A 
frigiditás kérdésé. A dupla morál, az agglegény, 
a vénlány, a kulturnő kialakuló típusa stb.-ről 
beszél ez alkalommal az előadó és a modern 
lélekelemzés eszközeivel tárja fel a mai emberi-
ség problémáinak bonyolult világát. 

x Jó kávé — Jó egészség legyen a jelszól Ezt val-
lották azok a matuzsálemi kort elért törökök, akik 
naponta számtalan csésze kávét ittak. Meinl pör-
költkávé keverékei állandóan frissek, aromásak, 
minőségük utolérhetetlen. Hacienda Jüan Enrilló 
uj különlegességünk. Meinl Gyula rt 95 

— A szentesi vásár. Szentesen az András-napi 
országos vásárt november 29—30-án tartják meg 
és pedig: november 29-én, pénteken az állatvásárt, 
november 29-én és 30-án a kirakodóvásárt. Az ál-
latvásár kezdődik reggel 6 órakor. A kirakodó-
vásár kezdete november 29-én, pénteken reggel 6 
órakor. A kereskedők árusítási helyeik kijelölése 
november 28-án, csütörtökön délután fél 2 órakor 
történik meg. 

x A »Paris Midic ezt írja az október hó (5-án 
megnyílt párisi autószalonról: »Elsősorban a Mer-
cedes-Benz-gyár »Nürburg* tipusu nyolchengeres-
ről kell megemlékeznünk.« 

x 300-as autó-taxinál vonjon le 2 0 %-ot. 

— Hcrezeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, 
az Uf Idők-nek 46. száma Zilahy Lajos, Koszto-
lányi Dezső, Beke Manó, Farkas Imre, Zsigray 
Julianna, A. G. Greenwood, Lorna Bea, Kosáryné 
Béz Lola. Falu Tamás Írásait közli. Hcrezeg képes 
hetilapjának előfizetési ára negyedévre 6.40 pengő, 
félévre. 12.50 pengő. Mutatványszámot bárkinek 
szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., And-
rássy ut 16. 

x Ottoroán! vitéz Dőczynál vegyen, Hid-u. 38 

— Uj könyvek a Délma*yanfrszág kölcsönkcnyv-
lárában. Sinclair L^wis: S«m í)odoworth Európá-
ban (bét kötet), llailh Tivadar: Az irodaüzum 
racionalizálása. 
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Plüss és bársony gőzölés, szőrméi, ágytoli, febérneisiü tisztítás, 
férfi- és női ruSiák minta után! festése 0 , c s 6 

B a • n« R A q i p a I I kelmefestő és vegylisztitó ipartelepén, Rákóczi lér (az cj adóhivatal és a 
NB&GMCÍ tűzoltó laktanya közi). Teleion 10-75. 813 
Fióküzletek: Kazinczy ucca 11. Telefon 9-94 Gizella lér 3. Telefon 10-55, Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 15 

Ruhákéri elküldünk és haza Is szálliífuk. 
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Fekete télikabát 
plQes bélés, szőrme 
gallérra! ^ 

Leendő anyáknak kellő figyelmet kell fordi-
faniok arra, hogy bélmüködésük rendben legyen, 
ez pedig a természetes „ГСГСПС JÓZSCT 
keserűvíz használata állal érhető el. Nóorvosi 
klinikák vezefőí egybehangzóan dicsérik a 
valódi Гегепс József vizet, mert könnyen 
bevehető és rendkívül enyhe hatása gyorsan 
és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik. 
A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és füszerözletekben kapható, в.ю 

— Az egyetemi könyvtár folyóiratosztálya. Az 
egyetemi könyvtárba október folyamán a követ-
kező jelentősebb friss folyóirat számok érkeztek: 
A jövő utjain. Akadémiai Értesítő. American me-
diane. Annalen der l-ivdregraphie und Maritimen 
Meteorologie. Annales de Geographie. Annales de 
1' Université de Grenoble. Section lettres-droit 
Archiv des öffentlichen Bechts. Archiv für die ci-
vilistische Praxis. Archiv für Protistenkunde. Ar-
chiv für Bassen- und Gesellschafts-Biologie. Athe-
naeum. Bibliographie de la France. Bibliothé-
que universelle et revue de Genéve. Biologisches 
Zenlralblatt. Budapesti Szemle. Bulletin de la so-
riét é chimique de France. Bulletin mepsuel de 
statistique. Comptes rendus hebdomadaires des 
séances de Г Académia des Sciences. Debreceni 
Szemle. Deutsche Juristen Zeitung. Deutsche Kunst 
und Dekoration. Deutsche Kundschau. Elektro-
technische Zeitschrift. Előőrs. Erdélyi helikon. 
Europäische Gespräche. Földrajzi közlemények. 
Geographischer Anzeiger. Gerlands Beiträge zur 
Geophysik. Giornale critioo della filosofia Ita-
liana. Göttingische gelehrte Anzeigen. Gyógyszeré-
szek lapja. Hermes. Zeitschrift für classische Phi-
lologie. Honvédségi közlöny. Irodalomtörténeti köz-
lemények. Jachrbücher für Nationalökonomie und 
Statistik. Journal officiel. Société des Nations., 
Journal of the American Institute of Criminal Law 
and Criminologie. Juristische Wochenschrift. Ker-
tészet 3. évf. Kisérletügyi közlemények. Kolloid 
Zeitschrift. Közgazdasági szemle. Külügyi szemle. 
La bibliofilja. Anne. La revue des vivants. Organe 
des générations de la guerre. Année. Le nourris-
son. Année. L'Illustration Année. Literarisches 
Zenlralblatt für. Deutschland. Literatura. Beszá-
moló a szellemi életből. Literaturblatt für germa-
nische u. romanische Philologie. Magyar chemiai 
folyóirat. Magyar katonaközlöny. Magyar ki-
sebbség. Magyar kultura. Magyar művészet. Ma-
gyar paedagogia. Magyar statisztikai szemle. Ma-
gyar szemle. Mathamatische Zeitschrift. Meteoro-
logische Zeitschrift. Mitteilungen aus den Gebieten 
der Naturwissenschaften u. der Technik. Muzsi-
ka. Zeneművészet, zenetudományi és zenekritikai 
folyóirat. Münchener medizinische Wochenschrift. 
Művészeti szalon. Nagymagyarország. Napkelet. Né-
pünk és nyelvünk. Növényvédelem. Nyugat. Pan-
theon. Monatsschrift für Freunde und Sammler 
der Kunst. Pásztortűz. Pharmazeutische Post. 
Pharmazeutische Zentralhailer für Deutschland. 
Philologische Wochenschrift. Philologus. Zeitschrift 
für das klassische Altertum. Physikalische Zeit-
schrift. Preussische Jahrbücher. Protestáns szem-
le. Revue pénitentiaire et droit pénal. Rjvista pe. 
nale di dottrina legislazione e glurisprudenza. 
Scientia. Rivista internationale di sintesi srien-
tifica. Szegedi szemle 2. évf. Széphalom 3. évf. 
Tér és forma. Természettudományi közlöny. The 
Atlantic monthlv. The London. Edinburgh and 
Dublin philosopiücal magaziné. The national geog-
raphie magaziné. The student world. The studio. 
Vegyi ipar. Vier tel jahrschrift für Social- und Wirt-
schaftsgeschichte. Weltwirtschaftliches Archiv. 
Wirtschaft u. Statistik. Zeitschrift der Gesellschaft 
für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift für angewand-
te Meteorologie. Zeitschrift für Biologie. Zeitschrift 
für deutsche Philologie. Zeitschrift für die ge-
samte Anatomie. Zeitschrift für Ethnologie. Zeit-
schrift für Geopolitik. Zeitschrift für klinische Me-
dián. Zeitschrift für Handels Wissenschaft u. Han-
delspraxis. Zeitschrift für Kommunalwirtschaft. 
Zeitschrift für öffentliches Recht. Zeitschrift für 
Physik. Zeitschrift für praktische Geologie. Zeit-
schrift für Völkerpsychologie u. Sociologie. Zeit-
schrift für Völkerrecht Zeitschrift für wissenschaft-
liche Biologie. Zentralblatt für Bibliothekswesen. 
Zoologische Jahrbücher Abt. für Systematik. Az 
egvetemi könyvtár nyitva van vasárnap kivételével 
délelőtt 8—l-ig, délután 3—7-ig. A látogatás díj-
talan. 

Prestean Paganini-estje XI/12. 
- SZALLODAUTALVANÍ a budapesti Bristol, 

ba vagy Royalba egész nap kapható • Délma-
g y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a (él-
nek nem kell irnij sürgönyözöl, vagy telefonálni, 
a szobát lefoglalja kiadóhivatalaink én gondosko-
dik egyéb kedvezményekről Л,-
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