
— S» ével Ulá&osá. Burghardtné Domontoa 
Margit, Kárászáé Szívessv Mái", dr. Szád&zkyné 
Hamsa Ella felkérik mindazokat a volt iskolatársa, 
kat, akik 1902 ben a Szegedi Állami Felsőbb leány-
iskola VI., illetve 1900-b.in ugyanott a IV. oízh.lvt 
\égezték, hogy 33 éves ta<álko'ó sikeres rtndtzése 
érdekében sürgüsi'n közöljék ti."üke* dr. Sz itljczky-
15é Harnzn Ellával Szeged. Kg^teml Könyv'ár. 

— Cívvédl hír. Dr. Szécs i György ügyvédi iro-
dáját Dugonics-tér lt. szám alá (Múíler-palota) 
I. emeletre helyezte át. 

— As 5-ös honvéd k hősi emléke. Pünkösd hét-
főn — mint jelentettük — naeynbásu ünnepség 
keretében leplezik le az 5-ös honvédek hősi em-
lékmüvét Az üunepség délelőtt 11 órakor kez-
dődik a fogadalmi templom falában elhelyezett 
emlékműnél, programja a követke*5: dr. Fir-
bás Ozkár főreáUskolal igazgató beszéde; dr. 
(>Ia111e 1 der Gyula esanádi püspök felszenteli 
az emlékmüvet; ünnepi beszédet mond ós az emlék-
művet megkoszorúzza József főherceg. Az emlék-
művet Szeged nevében dr. S o m o g y i Szilveszter 
IMilgármcster veszi át. Délben '1 órakor ebéd lesz 
a Kassban. 

s EMerházy sonkák, fölszeltek SehlesfagsraM 
— Német ludós előadása a szeged! egyetemen. 

Ernst Wolgast, a rostocki egyetemen a nemzetközi 
jog tanára, 19-én, csütörtökön délután fél 7 órakor 
előadást tart német nyelven as egyetem aulájában 
>Európa határai és lelki alkata* dmmel. Wolgast, 
ki a nemzetközi jog egyik legkiválóbb német tu-
dósa, a Magyar Kürügyl Társaság meghívására 
jön Magyarországra és Budapesten a Külügyi Tár-
saságban is előadást tart Érdekesnek iférkező 
előadásában azzal a kérdéssel fog foglalkozni, 
hogy mik a »müvelt nyugathoz* való tartozás kri-
tériumai, meddig terjed az ilyen értelemben vett 
Európa és ki fogja fejteni azt a mély szakadékot 
mely ezt az Európát a földrajzilag hozzá tartozó 
Balkántól és Szovjetonosaországtól elválasztja. As 
előadáson az egyetem rektora fog elnökölni és 
azon minden érdeklődőt szívesen lát az egyeirm. 
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Dr. marta DasaA és aeje KráM Bárt 
maguk, Pista, Gyuri és Vera gyermekeik ós 
aa egéss rokonság nevében is fáidalomtél 
mélyen sulytva tudatják, hogy a szerető jó 
aaya, anyós, nagyanya és rokon 

Izv. Krihl Méné, sz. Flesch Emília 
életének 73. évében, 1983. évi május hé 14-
éa hoawtn szenvedés ntán elhalt Temetése 
t hé lö-én (vasárnap) d. a. 10 érakor less a 

szegedi asidó temető haléttaa házából. 
Réezvétlátogatások mellőzését kérjük l 

Szeged sz. kir. város polgármesterétől 
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Pályázat! hirdetmény. 
Szeged sz. kir. város közönsége által m. kir. 

honvéd Ludovika Akadémiára létesített alajritványi 
hely megüresedett és az 1932—1933. tanév kez-
detén betöltendő iesz. 

Felhívom ennélfogva ?z ezen alapítványi hely 
elnyerése iránt pályázni t -ánókat, miszerint sza-
bályszerűen felszerelt kérvényüket 

L évi Junlus hó L napjának 
d. e. I óráig 

a városi iktató hivatalba (Városháza, földszint 
14. sz.) annál is inkább nyújtsák be. mert ezen 
határidő ulán beérkezendő kérvényeket figyelembe 
venni nem fogom. 

A pályázati feltételt ki-e vonatkozó bővebb fel-
világosítást Hegedűs An a< árvaszéki elnök, katona-
ügyi előadó nvujL Pályázha- feltétlenül szegedi 
illetőségű, magvar állampolgár, középiskolai (reál-
iskolai. gimnázium, vagy reálgimnázium) érettségi 
bizonyítvánnyal r< nJflkező, 17. évét betóltüt, de 
20-ik életévét tul n»*m haladott kifogástalan er-
kölcsi magaviseletű tanuló. 

Szeged, 1932 május 14. 

Dr. Somogyi Szilveszter 
* polgármester. 

Családi ház építésére, házhelo vásár-
lásra, reng kesz házak heietezesere, 
Hesz házak megvételére, terhes ka-
matos k ö l c s ö n ö k átváltására 

IC—15 é.-c-n tflr!rmtí»»el kanMtroenies B. T. E. 

kölcsönt adunk 
tfr<lokl84J8n inDélrmn feltételeink ntán hely-

beli képrleelotfliikGél: 

Molnár György képviselő 
S z e g e d , v i t é z u c c a 18. s z á m 
vagy a Budapesti Ingatlanbank rt. Budapest, VII., 
Rákóczi ut 10. 12 Alapítva 1C0«. 

MERKÚR 
flummlk, a lka t rMaek T ) A r V 
g y á r i * r • a . 

eredeti S T E Y R W A F F E N R A D 
I T é s S T Y R I A kerékpárok 

N a g y l a v l l ó m U h e l y a 

ÜZENET 
A budapesti Nemzetközi Vásárról a látogatók 

vígan kflldik haza a rádióüzeneteket A vidéki 
férj szombaton délben imigyen üdvözölte a mikro-
fon előtt otthon maradt feleségét: 

*Ls6*oíick te drága. Végre én Js mondhatok 
neked valamit, anélkül, *>gg válaszolhatnál...* 

régi helyiségemben, mert ott nem taláL Május 1-től 
volt helyiségemmel szömben levő Fenyő-házba he-
lyeztem át üzletemet! ZáisgJegyA mleWtt etatfna, 
győződjön meg, hogy legtöbbet fizet érte 121 

G á s p á r 
ötvös és araoyzsftves zMstor, Mlksiith 

Kálmán neea 5. •». K e n t e k • S g P é f e l W 
Cigányt hamis cmonífogalcat, briiiiins ék-

ssert, régi arany- és estist p é n z e k e / . 
Címre ilgyelfcn t 

— Előadás. Vasárnap este fél 9 ón i kezdettel a 
zskló hitközség dísztermében M a r t o n Ede vett-
tettképes előadást tart a Szentföldről. Belépődíj 
nincs. 

z Stamffor parmezán mindenütt kaphat*. 182 
— Előkéssülelek a szegedi Ipari vásár a. A május 

25-án megnyíló szegedi ipari vásár a jelek sze-
rbit impozánsnak és nagyarányúnak Ígérkezik. 
Százhúsz iparos vesz részt a vásáron. A Máv. és 
az ACsEV vonalain 33 százalékos kedvezmérn.el 
lehet Szegedre utazni. 26-án, 29-én és Junlus 5-én 
fillérei gyorsvonatok jönnek Budapestről, Pécsről 
és Békéscsabáról Szegedre. A vásár vezetősége 
nagy ambícióval gondoskodik a Szegedre érkező 
vidékiek szórakoztatásáról. ' írdekea sportesemé-
nyek, két orgonahangverseny május 29-én a sze-
gedi evezősegyletek felvonulása a Tiszán a prog-
ram kiemelkedő ré zéi- A szegedi mozik 20—25 
százalékos kedvezményt adnak mindazoknak aldk 
a vásárban váltják meg jegyeiket Hasonló ked-
vezményt kapnak a látogatók egyéb szórakozás-
hoz is. 

— Banka'(megtiltás. A szegedi állami felsők-ere* 
kedehni iskola negyedik évfolyamának végzett fcö-

üdékéi bankettmegváltás cfmén 50 P"n-?öt ado-
mányoztak a főispán kisrongyoft akciójára. 

z VasUgb Gyufa k«pktál!|t*«án. Kárász ucea IS. 
szám alatt, igen örvendetesen in lultak meg a vásár-
lások, ami ismét fényes bizonysága anmk, hogv 
közönségünk mindég kelő menéssel volt nr'nden 
kulturális válalkozással szemben E gondos é* arak-
értői kézzel összeválogatott Szép gyűjtemény .neg 
is érdemel minden támogatást pláne az n ked-
vező részletfizetési feltételek mellett melyet a tár-
lat rendezője nyújt A tárlat pünkösd első mpján 
csak délig, márod napján egész nap n\itva lesz. 
Belépődíj nincs. 

ZOHehl deviza rfriatt Páris 20.16, London 18.64, 
Newyork 510.62, Brüsszel 71.75, Milánó 26.32.5, 
Madrid 4£25, Amsterdam 207.20, Berlin 121.90, 
Szófia 3.70, Prága 15.15, Varsö 57.35, Belgrád 9.05, 
Bakarest 3.06. 

A Magyar Nemzeti Bmk hl italos árfolyam-
Jercntése: Angol font 20.85—21 25, belga fr. nk 80.10 
—80.70, cseh korona 17.00—17.10, dán konona 113.10 
—114.10, dinár 9.95—1007, dollár 57050- 573.50, 
francia frank 22 30—22.50. Iw'landl forín* ?31.5C-
232.70, lengyel z'otv 64.00-64.50, leu 3.36-3.56, 
uv, 4.00—4 19, üra 2!\27-295?- német márfct 12570 
lev-x 4.06- 4.19, lira 20.27-29 07, német márkü 1.1570 
—136.60. norvég konona 104.20-105.20, u z'.' ák 
schilling —.-, svájci frar.k 110.701-11, svéd ko-
rona 105 80—106.80 

Budapesti termény<ő««de zárlat: Buza tiszai 77 
kg-os 11.93—12.40, 78-as 12.10-12.50, 79-es 1235-
12.70, SOas 12.35—12.80; felsőtisz.ii és Jászsági 77 
kg-os 11.80—11.95. 78-as 1195-12.10, 79*s 12.10— 
1225, 80-as 12.20— 1Í40; takaim.ínvárpa I. 16.'X>-
16.25, II. 1.5J50—15.75; felvidéki ső'árpa 17.00-
18 00. egyéb sőrárpa 16.50—17.00: zib I. 1900-
20.00, II. 18.00—1850; tiszai tengeri 16.50-16.60; 
korpa 12.50—12.80. 

CMk r̂tól terménytőzsde zárla*. Az Irányzat lany-
huló. Buza májusra 53.50 ,5125). juliusra 55.50 
'56-25). szeptemberre 57.50 (58.37.5); tengeri májukra 
29G2.5 '29.37.5), juliusra 32.12.5 (32-37.5), -íeptem-
uerre 31.37.5 '34.87.5); ,.czs májusra 36 62.5 (37 87,5), 
juliusra 39.25 (40.00), szeptemberre 4050 (4125). 

és ftítívésxet 
A Városi Színház heí! rnüita; i 
Ma délután: Codnbir. Délutáni bérlet ü j dél-, 

utáni helyárak. "' 1 I I* 
Ma este: C«odubár. Leszállított esti helyárak.) 
Hétfő délután: Csodábár. Délutáni bérlet Uj dO-i 

utáni helyárak. '' 
Hétfő este: C«odab*r. , 
Kedd délután: Aranyfüst. Kiss Manyi utolsó 

prózai fellépte. BendkivüT mérsékelt helyárak. 
Kedd este: Tommy *» Kiss Manyi búcsaja; 

Szegedtől 
szerda: Tropikus expr*as. 
Csütörtök délután: TroptaB ®xp»»ss. UJ, fcoil-

litott délutáni helyárak. 
Csütörtök este: Tropikus expraos. A 

Péntek- Tropikus txpnm. . 
Szombat délután: Tropfcu* «*pn* . ü j . leszÜK-; 

tott délutáni helyárak. 
Szombat este: Tropftos e,press. , 
Vasárnap délután: Tropfca* expieas. ü j dfl-; 

utáni belyárak. 
Vasárnap este.- Troplkua exprees. 

— 4 

A C*odabár. Pünkösdre a színház felújította a 
Csodabárt Nem csoda. Bár a hangulatkeltés ná-; 
hány aránylag olc?ó eszközével mértani aráqy-, 
ban fokozhatta volna azt az eredményt, amelyet el 
akart érni. Igy alighanem kevesebb bárjövede-' 
lemmel kell majd beénúe. S az ember nem tadjaj 
ebben a feje tetejére áHított világban, bogy o « l M 
ez vagy nem csoda. Bár a szereplók mindent el-: 
követlek, hogy a bár jól menjen. K iss Manyti 
vezetett Kedves, hangulatos és temperamentumos; 
volt Misogs müvé'zi eszközökkel szolgálta ar 
humort Mellette Vágó kitűnő szereplése keltett 
nagy derűt. P og ány Irén egy második felvonás*; 
beli magánszámával aratott tapsot K o n d o r Ibo-1 

lya ugy szerepelt, mint mindig. P a l l a y MancL 
B a r n a And, a sokat és mindig Jól szereplő! 
A j tav , a hatásosrn éneklő L á z á r , Herczeg,, 
F ü l ö p és M a r i n k o v á c s vettek még sikerrel 
ré zt a hangulatkeltésben. A színpadot a szokásos 
módon megnagyobbították a nézőtér felé. Ez a müve*, 
let előadás közben folytatódott A szinügyi bizott-
sági páholyban beszélgettek. Hangosan. A kórzzé-j 
ken pisszegtek. Dühösen. Nem csoda- Bár értjükJ 
Nem a pisszegést A beszélgetésit Kis sömlnisztráJ 
tori élelmességgel fokozni lehetett volna a sikert' 
A csodabárét. Pár csoda lett volna. Váratlan csoda.1 

A csodabárb -n ^ 

A színházi iroda hlrel 
A pünkösdi ftnorprkre a Csodabár felújításával 

kedveskedett a közönségnek a szinház vezetősrge. 
Enné' népszerűbb, szórakoztatóbb és jobb müsor-j 
darabji évek óta nem volt a magyar színházaké 
nak. Fz' bizonyítja a mult évi nagy sikere is • 
a szombati repriz telt házának közönsége. A Csoda-
bár teljesen uj rendezésben, uj szereposztásban, 
uj bármüsorra! és uj meglepetésekkel került színre 
s a közönség szűnni n^m akaró tapsai kisérték! 
végig az előadást. Aki jól akar szórakozni a* 
ünnepek alatt, az Mlé^enül mecnízi a Csodabárt 
A déluátni előadásokon a leszállított délntáni hely-
árak, rz esti előadásokon a leszállított esti hely-! 
árak érvényesek • 

Kl<« Manyi bui-mijt. A szegedi közönségnek év*< 
ken kere-z'űl dédelgetett kedvence volt Kiss Ma-
nyt, akí most családi okok miatt megválik a sxiiw 
iwd'ól. A legnép z"Rübb ssegedi színésznő férjhez 
megy, bucs\tt monJ a sz'npadnak s kedden lépi 
fel utoljára p -z^gedi szinházt>an. Bucsiielőndásul 
a Tommy é« társa cimü operett kerül színre^ 
nmei-ben «gvik l<'gna<?yobb sikerét aratta két év-
vel ezelőtt. Kedden délután még egyszer szinre< 
kerftl az Aranyfüst, Kiss Manyival a főszerepben^ 
Az Aranyfüst Kiss Manvi utolsó prózai szerepe. 

Sserdá'ól kezdve mtednmap: Tropikus express, 
Világszenzáció! A legkáprázatosabb revü, soha 
nem látott látványosság, remek tánc- é- görli 
c*1 portok, világvárosi artisták, varietéattrakciók, 

Jégszekrények MrúS* 
mellett legolcsóbban beszerezhetők. F e k e / e V d n 
öor Kotanth Lelos nooárat 18. — Telefon 20-72. 

rozök. h a s k ö t ő k és minden e szakmábt 
vígó munka a logiobb és legolcsrtbi 

>9 STEINER J O Z S E F N É N A L 
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