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Otthon szombaton délután tartotta tisztújító kóz-
;?vfilését ITnterre iner József elnökletével. Az 
• trvesület működését Schwan János főjegyző Is-
mertette. A jelentések elfopaclása után uj U'Z'l-
kart választottak, amely a következő: Elnök l'n-
icrremer József, társelnök dr. Buócz Béla, al-
elnökök dr. Bccker Vendel dr. Brrecz János, 
Dolch György, dr. Horger Antal. Keller Mihály, 
<ir. Sseutiamássy Miklós, Sz.id. n ts Jenő, dr. Tóth 
Imre, Tőrök Sándor, dr. Vidakovich Kamill, igaz-
faló dr. T.ukhaup Miklós, főjegyző Schwan J;'ms, 
jegyző dr. Relle Ferenc, titkárok Báthy László 
cs dr. Hunyady Jónás. 

Fotóanyag...? 
* • w Anfrol 

I M P E R I A L 
Lemezek, tekercs és csomagfilmek, angol 

S. C. P. gézfény éa SSLTONA 
SnaalnasApapIrok. Kapható: 

LIEBMANN ÍSSS^JStit 
z Iziadás ellen használjon >perpedesc-t 157 

— Betörésért nyolehónapf börtön. Egy nótorius 
tolvaj ügyében Ítélkezett saombaton dr. Tara-
jossy Béla törvényszéki birő. Moh án Demeter 
délegyházai, többszörösen büntetett előéletű nap-
'Zámos 22-én több betörést követett el Vásárhely. 
Kutason .A lopolt holmikat 25-én a vásárhelyi 
piacon akarta értékesíteni, de közben elfogták és 
letartóztatták. Szombaton már a biróság elé ál-
lították mindmt töredelmesen beismert A«t adta 
elő védelmére bogy nem volt keresete, ezért kö-
vette el a betöréseket A biróság ns enyhítő kő-
n*iImények figyelembevételével n y o l c h ó n a p i 
b ö r t ö n r e Ítélte. 

Jégszekrények iSTte 
mellett legolcsóbban beszerezhetők. Feke*e* t f n 
€for Kossuth Latos sugárét 18. — Telefon 20-72. 

L E Z U H A N T 
a fagylalt ára, elsőrendű fagylaltból 
1 tölcsér 10 ftüér. 
1 pohár 20 fillér. 
2 óriási szelet 90 /ifiér. 

Tölcséry cukrászdában, 
\ isza Lajos körút. Bazár épü'ettel szemben. 580 

gummiszivet táska! 
Vithat'an, At nem Axtk, nőm tílrik, B«m atakad • Igy al»S»S-
I Sakknak kSISnOaca alkatnaa. TartAa, oloaA, minden aaln-
t«>n kaphaUtI KtiárMagoa kéaalMJ®: I l l lSj I 
rekefcMs-occs Z. 4«4 kltmtSal falka as i 

Valéria.tér 14. sz. kétemelcti-s híz junius hó lt-én 
bírói árverésen eladatik. Vevők kedvező fizetésű 
rs kamatozású kölcsönöket kaphatnak. Érdeklődni 
eliet a Szeged.Csongrádi Takarékpénztárnál. 579 

«»i>. Csomafdy SOnaorne aa. Ksi> 
M a r l a k a mint foloirfg megtSrt .alrrel tudatja, 
nogy azrirt«tl férjo 

Csorna iái) Sándor 
ksnaevler. lenelanSr, volt aépISIkelS tláaljT 

««t*n»k 'rfVik, b4iv»4t:taak 20-lk í»«bon a halott! 
•trntaégpk t«lvév>l<> nUn f. hA 2T-ín bonne awnve-
día után CM>n<1«M«n elhányt. 

I>r4ca halottnnkat (. hA 2Mn, d. o. 5 Arakor kl-
•írjtik orfik nyugovóra • Dagonira nooa IS. aaAmu 
kTSa'hífNM a fel»ÖT*rOM Dngonfra temfttfN). 

} nRr«»tr!a «ientmi*r il ioratot IOITA hó 30-4n d«-
rMtt |0 értkor matatják ho at Kg+ k T'rSnak a frlaó-

MmorltAk templomában, 
f " j r ^ . 1012. * r l maja* Mi 28. 

WBéeahsli odlon sokl Irlk smoialMtl 
OyarwIjAk m.'jr: ídesony/a, nagyanyla. atf-
gornö/e. udraru )ót>aralal ea lamerfiael 

A szegedi Ipari Yásár sikere 
A negyedik szegedi ipari vásár országszerte nagy 

sikert aratott. A vásárra került kézműipari késziL 
mények a ne-jedi iparosság művészi ízlését és 
haladását dicsérik. A vezetőség nagyszabású elő-
készületeket tett hogy a ma reggel Szegedre érkező 
filléres gyors budapesti utasai jól érezzék ma-
gukat és kitűnő szórakozási alkalmakat találjanak. 
Nagyszerű látványosság lesz vasámap déli 12 óra. 
kor a szegedi regatta egyesfiietek csónakfelvonutáss 
• Tiszán. A felvonuláshoz az ipari vásárról mennek 
a látogatók, akiknek tiszteletére a katonazenekar 
hangversenyt ad a Tisza partján. Bendkivül ér-
dekes sportesemény lesz délutániéi 6.kor a Vasas 
FC—Szeged FC mérkőzés, amelyre kedvezményes 
Jegyek a vásárirodában kaphatók. Művészi élmény-
hez jutnak azok, akik a vásárirodában 20 fillérért 
megvásárolják a fogadalmi templomban fél 4-kor 
kezdődő hangverseny jegyeit A gazdasági vasúton 
és az autóbuszüzem összes vonalain 50 százalékos 
kedvezménnyel utazhatnak a vásárra jövők. A vásár 
reggel 8-tól este 8-ig van nyitva. 

Egyessy Cafos 
műszaki képviselete (Deák Ferenc-ucca 22.) H 
állítása Is figyelmet érdemel. Sok praktikus dolgot 
mutat be, ami a háziasszonyok munkáját megkóny-
nyíti, melynek különösen a ayári hónapokban 
van nagy fontossága. »Star« név alatt forgalom-
ban lévő petróieumgép-főzökészülék és a »Herka-
lest gyorsfőzőtazék iránt mutat a közönség élénk 
érdeklődést, azonkívül a »Mia« sípoló gyorsfőző-
edények, nyílt lángon alkalmizha'ó >meslersútő«, 
légpermetezők, parkét tfényesiiő n agok, villamos 
porszívó- és parkettkefélő gépek még kiállításá-
nak érdekességet Ma délután 4 és 6 órakor ud-
vari kiállítási helyén próbafőzest rendes, mikor 
fe a közönség a főzőkészülékek praktikus voltáról 
meggyőződbetik. 

Vttéx KdUay Anárás 
vas, acél és fémbutorüzemének (Kálvíria-acca 44.) 
kiállítása a vásárlátogatók különös tetszésé vei talál-
kozott- Zajtalan működésű orvosi műtőasztalok, 
gyermekkocsik, kertiszékek üzemének legszebb pro-
dukciói. 

Klsíayer Ferene 
budapesti iparművész szép disztárgyalt háztartási 
és játékkülőnlegességi cikkeit állította ki. Mnl-
meganayi gyönyörű magyar motivumu munk&. 
Nagy türelmet igénylő filigrán munkái egyenesen 
bámulatba ejtenek s csak emrfik a gazdag vásár 
értékét Műhelye X. Bákosíalva, Zalán-u. 42. 

Kövér Cafos 
clpészmester, (Horthy Miklős-u. 18.) mindössze öt 
pár dpőt állított ki, köstfik ifj. Horthy Miklós 
részére készült cipőket, de esek valamennyien mes-
teri alkotásai a cipésziparnak. M nd kézzef var-
rott, mértékszerinti tökéletes mun'ca. Kövér csak 
rébány éve dolgozik Szegeden, de munkájával már 
szép vevőkörre tett szert 

f . Molnár néláné 
ötvös és aranyműves kiálfitáráról látszik, hogy 
nagy gonddal rendezte. Saját ké«utésü ötvösmun-
kákat, sok szép csecsebecsét, dísztárgyat, bronz-
szobrot "hozott a vásárra. A gyönyörű sportjelvé-
nyek. koszorúk, serlegek, mind saját készítésű 
munkái. F. Mölnárne fiatal ipaius még, de maris 
jó névvel dicsekedhetik. Üzlete a Kárász.ucca 12. 
sz. alatt van. 

—• Le akarta sznnu a vadházastársét V » r j a 
Péter 28 éves szobaíestősegéd, román katonaszö-
kevény, vadházasságban élt W in Jer Zsuzsanna 
30 éves. bejárónővel. Az utóbbi időben elhidegült 
közöttük a viszony és a bejárón^ nébdnv héttel 
ezelőtt Vargának kiadta az útját. Varga nem nvu-
godott bele a válásba, többször kérlelte Winter 
Zsuzsannát, hogy költözzenek ismét össze. Szom-
baton ismét felkereste Zákány-uccai lakásár az 
asszonyt és tijből kérlelte, hogy térjen hozzá 
vissza, Winter Zsuzsanna azonban ismét tagadólag 
váLaszoII, mire V«rga előrántotta bicskáját és az 
asszonyra támadt. Az asszony sikoltozására be-
futóit a lakfisba a házban lakó Veres Etel, aki 
Varga kezéből kiüiölte a bicskát A rendőrség 
Varga Péter ellen az eljárást megindította. 

— Három látcsövet loptak a színházit n. Szol-
nok i Miháhní jegyszedőnő szoinbalon feljelen-
tést telt a rendőrségen, hogy a péntek esti elő-
adás alatt ismeretlen teltes ellopta három darab 
látcsővét. A kár 80 peng". A r n Iőrséi keresi a , 
toKait I 

é s A f ü v é s g e t 
A Városi Színház heí! műsora: 
Vasárnap délután: Llvta. Délutáni bérlet 
Vasárnap este: Lívia. 'T 

Hétfő: MéHóság©* asszony trafikja. A. H M * 
A prózai társulat búcsúja. 
...„ Kedd: Méllésájos emmmj tfaflkj. 

Szerda: Fedák Sári előadóestje: Vt*wn töVttot. 
Csütörtök: C) f« iMgS. Konlor Ibolya és aa 

operettegyüttes búcsúja. Bátkai Márton v«mdégM. 
lépte. 

Péntek: tJtéV tan^ó. ^ ^ 
Szombat délután: asszony tralftfa. 

Bendkivül mérsékeH helyárak. 
Szombat este; £|félt tangS. 
Vasárnap délután ÍJtéM tangS. 
Vasárnap eete: Éjféli taagS. 

..N 

A színházi Iroda hírei 
|p less a Ltvfta k«C ntoisa naaááaa. Rökk 

Marika, a ragyogó primadonna, aki ujabban a 
Líviában növelte azt a páratlan népszerűséget, amit 
korábbi vendégszereplései alkalmával szercetL ma 
lép fel utoljára Szegeden. 

A Méltóságos asszony trafikja Sxtfedra. a zzta-
ház rövid időn belül befejezi a szegedi szexoat 
As utolsó napokra attrakciós aigy mfisort készít 
elő. Kedden és szerdán bemutatja a Vigszinhás 
rziclei legnagyobb sikerű újdonságát, a Méltósá-
gos asszony trafikját, Bo*.Fekete László pompás 
vígjátékát. 

Szerdán Fedik Sá l látogat et ismét Szögedre 
s Itt is megtartja előattfestjét, amely Budapesten 
és a megszállott területen frappáns sikerrel zárult 
A Velem történt dmt előadóestén Fedák Sári egft. 
szen ajszerü, sajátos műfajt mutat be a közönség-
nek, laleidosskopszerúen felvonultatva sztoes és 
változatos életének nagy eseményeit Fedák Sárii 
zongorán és hárián kísért: Revere Gyula. 

Kondor Ibolya W az operettegyattes és t p M 
(tangóban baesazlk. Komjáthy Károly pompás ope-
rettjének előadása méltó befejezése lesz a szezon-
nak. Kondor Ibolya, a szegediek népszerfi és ked-
venc primadonnája ebben as operettben búcsúzik 
a teljes operettegyúttessel együtt Aa előadáso-
kat Komjáthy Károly, a kitűnő zeneszerző, aa 
Éjféli tangó komponistája vezényli. 

S Z Í N L A P 
LIVIA. Revűoperett 3 fehr^ 7 képben. Szövegét 
Irta és az előadást rendezi Galetta Ferenc. Zenéjét 
sserzette dr. Kari Lajos. Személyek: Simonfalvy 
Gedeon Galetta Ferenc mv„ Tihamér Sass Imre, 
Livia Rökk Marika mv« Hmtás Misoga László, 
Selyemfty L. Fülöp Sándor, Kampinelli Zilehy 
Pál, Brock drknszigazgató Rónai Imre, Idg Her-
czeg Vilmos, Regina Barna And, Rendező Ta-
nyoghy Péter Kamiit Burányi László, Anna néni 
Hegedűs Böske, Kati néni Szeles Matild, Nád 
Csonka Antal, Éviké Sümegi LilL 

A Délmagyarország félém 
szinházi jegyakciója 

Je^yakciónk során előfizetőink 50 százalékos 
kedvezménnyel válthatják me^ jegyeiket a 
Livia vasárnap esti előadására .A Livia Rökk 
Marikával és Galetta Ferenccel a főszerepek-
ben, vasárnap este kerül utoljára színre. A 
kedvezményes jegyek vasárnap délelőtt vált-
hatók Aradi-uccai kiadóhivatalunkban. 

A Dtlniagiiarország alalvánqa 
líláro szlnházteaq váltósára. 

darab 

Név: _ 

Lakcím 

„Erdélf" pensítban K . m t t R 
-"•"»" bútorozott szobák 
esetleg ellátással, hét vaav hónaosrámia ktadák. M7 


