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A magyar 
Ipar diadala GFB harisnyák ^SSSSA* Pollák Testvéreknél 

Köszönetnyilvánítás 
I ''Mlnd.joknak, kik naervtett Jé férjein, Caomafár 8ándor 

elhunyl* ée irmí-t/̂ o alUilmáhél meleg réairétllkkel IVH 
dalmamat enyhíteni Igyekeztek. einton mondok hálta 

krt«*flnetet 
Van rnolaMth»toin ni erultal, hogy klllBn kfeiflnetelet 
ne mondjak a Fogadalmi Templomi f nekkar, HangodI 
Fllharmnnlkn. Zenekar. Oraa. Maryar Zenéeaaanretaéff, 
A m. kir. 9. hnnr. jryaioeeire 1 Zei.ekar reietAeége 4* 

tagjai. valamint jAbarálal é. tl.»tel«lnek 

özv. Csomaláy Sándorné. 

z Íz/adás elli n használjon >pprperiee«-t 157 
_ (vrix. ü'O- J'fl'l a gyorsvonat cltft. Kecskemét-

ről jelenlik: TejTiap este Kecskemét ál m.ása után 
u szegerii g>(,rs elé feküdt egy fiatalember. A moz-
donyvezető észrevette a vonat előtt fekvő fiatal- í 
embert és megállította a vonatot Az öngyilkos-
;előlt nyomora miatt ak»rt megválni az élettől. 

— Kitona.cu-, cigányzene. Iev-ntez^>elur, gra-
'••or«n a S:éehroyf téri népünnpélyto. 

* Vart" Piroska, dr. Bárányi János kiváló nö-
vendéke a Zeneakadémián szombaton kitűnő ered-

ménnyel telte le az utolsó: IV. akadémia vizs-

gáját. 181 
z A Perped?« a TtóVusi p^ikab n kaphat*. 157 

z ÉrteMtJöt a bőrfeldolgozó tparosokat, hogv 
úzlelünkct hétfőtől, folyó hó 3-ától augusztus 20-ig 
hellplncos napok kivételével üélután 3 óra\or zár uk 

Fehérné Hlrschl Lujza 
nöl dtvattermét Korona a. 13 sc. alatt 
tel/eaen uf Kezeléssel megnyitotta. 
Elvállal minden igényeket kielégítő, Ízléses kivitel-
ben, a legolcsóbb árban ruhák készítését és alakitá. 
sát — A nagyérdemű hölgyközönség szives párt-
fogását kéri. 575 

Valéria.tér 14. sz. kétemeletes ház junius hó lt.-én 
önkéntes birói árverésen eladatHc. Vevők kedvező 
fizetésű és kamatozású kölcsönöket kaphatnak. Ér-
deklődni (ehet a SzcgedJ-Csongrádi Takarékpénz-
tárnál. 579 

Árverési hirdetmény. 
Szegea szab. kir. urfros zálogkölcsönzőintézeténéi 

elzálogosított és ki nem váltott, illetve nem rem-
dezett zálogtárgyak a Városi Árverési Csarnok 
által (Nádoivu. 1.) 1932 fanins TJjtn d. a. 3 óra-
kor kezdődő és a következő napokon folytatandó 
nyilvános árverésen eladatnak. Hosszabbítások jú-
nius hó lft-ig a hivatalos órák alatt eszközölhető. 

Szeged, 1932 junius 1-ftn. * 175 
Szeged szab. kir. város Zátogkötesönzőintézete. 

Leszállított árban kapható 
tradol l WafVanrad (Stary) karékpér 
•radal l DUrkopp karékpér 

Máa frártanányn nj te haaznált 
kerékpárok te alkatréarok 

Kelemen Márton 
Kolaman ncca 11. sz. 

1 Rádié ée IrApép raktáré hon 

I 

Mtiireto: A » «e»yok alja. And re Maurois ne-

vét az egész világ ismeri: a modern regényes 
életrajzirás nagymesterei között kétségkívül első 
helyen áll. Shelley, Byron, DísraeH életét mély 
elmerüléssel és virtuóz megelevenítő képességgef 
idézte a modern olvasók elé. Az .Asszonyok utja« 
nem életrajz, hanem igazi regény: hőseit az irói 
képzelet teremtette. M£gls ngy érezzük, ennek az 
asszonvnak, akinek életútját a szerző leírja, él-
nie kellett, élnie kell: mindenütt, ahol assaonyok 
élnek. A regény, mer-et Sárközi György fordított, 
az Athenaenm 2 pengős könyvei legújabb kötete. 

x >K<ts>( házhoz azállftja Önnek Ízletes ebéd-
jét 1.GÔ ért. 110 

Ha fó| a leje és szédül, ha ieHtégei, 
bélizgalmat, gyomorégést, meHszoreJóét vagy 
<:7lvdobogást érez, ioyék minél elftbb valódi 
•Ferenc József« keserüvizet. Ovomor* éa bél* 
svakonrosok bizonyítják, hogy a Ferenc József 
viz remek természctalkotla hnahoftó. A 
Ferenc József keserflviz gyógyszerárakban, 
drogériákban föszerflzl etekben kapható. B.I 

z Sel»ar Oszkár dlvatcJpéas. Sálvárta-n. H 
— Szilagyi pál debreceni mézeskalácsos mrster 

annak közlését kéri, hogy nem ar«nvkoszor»s mint 
ahogy ipari vásári beszámolónk alkalmával közöl-
tük, h.mem ezüstkoszorus mester. 
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fonalok R O 
Ny a f t ó k 
olcsóbban Vörösnél Attila 

ucca 6. ss. 

\ P a r t f f l n f ö r í . 
kéri tisztelt von<if~eit, hogv 

h o b i i i f o i k a l 
süriíöson Állítsák lol, mivel a rfgi helyol 
csak fo lyé hó 15-éig tudjuk bi2to«iinni. 

A csónohok ls mór hlhttthefoh. •.n 

KONDOR IBOLYA 
a Minkét primadonnája bnoautk p 

RÁTKAY MARTON 
T«ndég»»a»ep«í 

É J F É L I T A N G Ó 
vasárnap esti előadásán 

Délmagyarország előfizetőinek 
Jegyek a 

n 
a k tadóh lva la l l t egypencMmá l 

féláron. 

S x o m o r u m a g v e t ő 

Szakálla ősz vol* is hafa bozontos, 
s ahogy a búcsúzó Nap rásütött, 
csendes, szelid mosollyal ült a parton 
< keresgélt vénhedt rongyai kőzött. 

A bokrokon das orgonák lilultak, 
madárka szállt a rezgő lombon át, 
a buja szellő altatódolt dúdolt 
és megfésülte a fák homlokát. 

0 meg csak Alt szorgoskodón, kutatva, 
mig a viz tükrén elvérzett a Nap 
és férgeit ugg szórta szét a parton, 
mint vén zsellér a drága magvakat. 

RAB GÉZA 

— Tüzérség* fOgyakorlal Junta* léén. A Szegő-
dén állomásozó tüzérség junius 10.-én, pénteken 
fél '8 órától 12-ig éles lőgyakorlatot tart a Fehér-
tótól délnyugatra eső területen. A lőgyakorlatok 
tartamára a közigazgatási hatóság a lőtér terile-
tét kiüríti, illetve a katonaság őrszemekkel lezárja. 
A szóbanforgó terület határai: a Szeged—hódmező-
vásárhelyi vasulpwia! a rókusi pályaudvar kijá-
ratától a baktói töltésig, majd innen a baktói 
töltés, Székhalom, Macskás töltés. Sándorfalva köz-
ség déli szegélye mentén a szatymazi vasnts megálló 
fele húzódó vonaí, majd délre a pesti műutat 
szegélyező tanyasor, a Fehértón át a Rácok kert-
jéhez verető vonal, végűi az öt halmon átvivő ta-
lyiga ut. A fentiek következtében a lőgyakorlatok 
ideje alatt • Szeged—sándorfalvai műúton való 
közlekedés • is szünetei. Így a reggeli autóbusz-
járat a lőgvakorfatok megkezdése előtt, tehát ko 
rábban, mig a déli járat a lőgyakorlat befejezése* 
után, későbben indul. Felhívjuk a lakosság fi-
gyelmét arra Is, hogy a már kilőtt, de fel nem 
robbant tüzérségi lövedékek vagy lövedék aikaU 
részek (gyuj'órész. Iö»edékíej) érintése még hosszú 
idő eltelte után is életveszélyes. Ha valaki ilyen lö-
vedéket, vagy lövfilélcrészt talál, azt érintés nélkül 
Wlünő módon jelölje meg (póznával, ga!lva<kal, 
kövekkel) és közölje a tüzérségi lőgyakorlat*.k veze-
tőjével <5. tüzérosztály parancsnokhelyettes, hu-
szárlaManya. távbeszélő S900\ vagy az illetékes 
közigazgatási hatóságával. Füzek gondoskodni fog-
nak a lövedék ártalmatlanná tételéről. 

A IttlmagiiarorszAg nlalvántia 
félóra szlnházfegij váltására. 

darab 

Név 

'.q'fcim 

é s H í j v é s h e t 
A Városi Szinház heíl műsora: 
Ma délután: Éjféli tangó. Le Jfits«t délaUM 

helyárak. 
Ma este: Éjféli fanjá. leseáttitatt esti help-

árak. 
Hétfő: GyémántköszőrOs. Bendkivül aaérsékn* 

helyárak. 
Kedd: Tosca. Régi rendes helyárak. 
Szerda: Feketeszáru cseresznye. Üj leszáffiftott 

esti helyárak. 

A szinházi Iroda hlrel 
A kirobbanó sikerű Bjféfi tangó már csak két-

szer, ma délután és ma este van műsoron. A szerv 
zációs operett eddigi szegedi előadásai a iegfor* 
rób siker és ünneplés jegyében folytak le. Zsúfolt 
házak ünnepelték a búcsúzó Kondor Ibolyát, a 
népszerű primadonnát, Bátkay Mártont, a kitűnő 
budapesti komikust, az együttes minden tagját, akik 
tényezői a nagyszerű t <iadásnak. Az Éjféli tangó 
ma esti előadása lesz a szegedi szezon utolsá 
o pereitelőadása. 

Hétfőn tartja a szinház atotsó -prózai 'előadá-
sát. Szinrekerül a Ggémántköszörüs chnü frap-
páns francia vigjáték. A szelleires francia pikan< 
tériával átszőtt darabot csak tizenhat éven fe-
lüliek nézhetik meg. Ezen az előadáson vendég-
ként lép fe l 'Oláh Ferenc, az ismert kitűnő szí-
nész. Helyárak: rend'.tivüi mérsékellek. 

Kedden es s-erdán két bucsuelöadássat fele-
ződik be a szezon. 

Kedden a UarxzemC'yzet bocsit:* « Toscábon. 
A közönség szimpátiája mindig imponálóan szo-
kott megnyilvánulni a karsremélvr^t jutalomjálé-
kr.in a szezon végén. A ka~személyzet juta'omjáté-
kául kedden este szinrekerül a Tosca. A főszere*-
pekben.- Szende Ferenc, az Operaház tagja, dr. 
Ocskay Kornél, az Operaház volt tagja, Szász 
F.dith és Arany József, a szegedi szinház volt ki-
tünőségei. 

Szerdán utolsó e.őodát. Ajtay K. Andor bit-
csuji; Feketeszáru cserrsznye. 

ÉJFÉLI TANGŐ. Operett 3 felvonásban, 7 képben, 
írták: Rékcffi István és Vadnai I.ászló. Zenéjét 
szerzetté: Komiáthv Károly. Rendezi Remete Géza. 
Vezényli Komjáthy Károly. Személyek: Gereben 
vezérigazgató Zilahy Pál, £va. a leánya Kondor 
Ibolya, Gál György, bankbivatalnok Ajtay K. Anr 
dor, Tivj Misoga László, Iancsi Harna Anci Sajó 
Rátkay Márton mv. Sajöné Egyed Lenke, Fenyő 
MTunvoghy Péter, Gizi, a felesége Patlay Man'ri, 
Vera Sümegi Liü. Lüi Kiss Ilonka Maitre' de Ho-
I •! Rónai Imre, Miki Q!asz Koroly. törvén\3zékl 
cinök HercZef?h Vilmos. 


