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Nyílttér 

lakodalom Zákányban 
.V zákányi kapitányságban Tasárnap óta éjjel-

rappal folyik egy olyan nagy laka. amire még 
nemigen volt példa a szegedi lanyavilágon. ördög 
Illés jómódú 1«0 holdas gazda két fia István és 
Róla elvettek két szép deszki testvért, Lakatos 
Katát és Lakatos Rózsit Az esküvő D<*szken volt. 
de onnan autókon vonult ki a hatalmas tömegű 
násznép Zákányba. Három napja tart a lakoda-
lom. Az ^rdög-porta minden rendű és rangú em-
1-érnek nyitva áU. ömlik a vendég: mindenkit jó-
tziwel kínálnak, marasztaltuk. Szeged városát 
a nagy lakodalmon dr. Pálfy József polgármester-
helyettes, dr. Pávó Ferenc tb. tanácsnok és dr. 
Pálfy György tb. aljegyző képviselték. A tanya-
udvaron óriási sátorban teritettek a násznépnek, 
a sátrakat Meidincer-kályhákkal fűtik. FoÍTtató-
Ipgos menüt szolgálnak fel. ametv áU: husieves 
csigatésztával, birkapörkölt liba, ruca és csirke-
sült. torta. A bort hektószámra isszák. Ha a me-
nüt elfogyasztották, akkor élőiről kezdik az egé-
szet. Barié* Rózáinak, a híres szegedi csárdásáé-
rák a vezényletével egész hadsereg szakácsné és 
kukta süt-főz a vendégekre, akiket nyolc egy-
forma ruhába öltözött baboskendös jzép parasrt-
tánv szolgál ki négy szegedi pincérrel. Kit banita 
hczza a talpalávalót és a jókedv pillanatig sem 
csókken Az Ördőg-Lagzi állítólag egy hétig is eí-
tirt. 

Mi dívataraszka P 5*85 
a fehér-
cégtáblás 

Széchenyi tér IS. 
• £ . _ j l ceynei 

— Elfogott betörök. A rendőrség kedden dél-
előtt elfogta Dobé János és Kis Péter András ál-
lásnélküli napszámosokat, akik a hónap Herén 
kétizben betörtek Pávik János Párisi-körűt 38. 
szám alatti lakásába. A két betörés alkalmával 
körülbelül 1000 pengőt érő ruhaneműt szedtek őaz-
sze és vittek magokkal. A házkutatás alkalmával 
a lopott bobnak le«nag?obb részét megtalálták 
a tetteseknél. 

S SMP, jé és <»lc*t lakásberendezés kapható 
as Asztalosmestereknél 1 

— Gyógyíthatatlan betegsége miatt a katba ölte 
magát egy aseaony. Kedden délelőtt a Katona-
ucca 13 szánra ház udvarán álló kútba belevetette 
magát Kara Józsefné 40 éves asszony, K a n Jó-
zsef fuvaros felesége. Mire a házbeliek kihúzták 
a vízből, már halott voit A vizsgálat megállapí-
totta. hogy Kara Józsefné gyógyíthatatlan beteg-
ségbea szenvedett és igen sok-aor került önkívü-
leti állapotba. Az öngyilkosságot is egyik ilyen 
beszámíthatatlan pillanatában követte eL Holttes-
tét a törvénvszéki orvostani intézetbe szállítot-
ok. 

x „Dóezy fotellgy". ott ómén. matrac. Hid-ucca. 

(Pécsi H A M E R L I kesztyUketi 
I ítioMMwn Po l l ák Testvéreknél. l f>| 

— A saaktanfolyamok engedélyezés«. A keres-
kedelemügyi miniszter még 1920 évben keh ren-
deletével kimondotta, hogy képesítést nyújtó ma-
gániskolák és tanfolyamok csak kereskedelemügyi 
miniszteri engedéllyel létesíthetők. Minthogy az 
ilyen •«'.-mészetü tanfolyamoknak a megnyitása 
körül egyes alsóbbfoku közigazgatást hatóságok 
félreértették az eredeti rendelet intencióit a ke-
reíkedHemügyi miniszter most 155.̂ 3—1932. sz. 
clatt egy aiabb rendeletet bocsájtoii ki. amely 
szerint az engedélykérés kötelezettség nemcsak 
a képesítést nvujtó tanfolyamokra, hantim álta-
liban minden olyan tanfolyamra vonatkozik, 
amelm^n tárgya valamely képesítéshez kötött 
ipari tnnnka körébe tartozik. Ilyen tanfolyamok 
megkezd ise előtt tehát a tar,folyamok rendezői, 
legyenek arok magánosok. vagy intézmények, 
-pin'szteri ensedélvt tartoznak kikérni. 

Na REKEDT » « I » MEGHŰLT 
OEROEL>-tele r 

KAKUKFÜ CUKORKÁT 

A* I d ő 
A Szegedi Veteerolegiai Obezervatóriem je-

lenti november 8-án. Szegeden a hőmérő legma$t-
sabb állása 12.4 C, a legalacsonyabb 2.0 C. a ba-
rométer adata nollfokra is tengerszintre redu-
kálva reggel 7675 mm. aste 767.4 mm. A levegő 
páratartalma reggel 96, délben 75 százal& A saél 
iránva északi, illetve keleti, erőssége 2-2 

Időjóslat a Délvidékre: Enyhe idő, növekvő 
felhőzettel és reggel kőddel. 

— Halál«« végrehajtás. SzentmártonkátáróT 
jdfotik: Szentmértonkátán hétfőn délután adóvég-
rehajtás kőiben a csendőrök megöltek egy 75 
eves földművest Varga Sáadort Az adóvégre-
hajtó csendörökkel jelent meg Varga házánál. Az 
öreg földműves, amikor meglátta a csendőri* 
kaszával rohant feléjSk. A csendőrök erre egy-
egy lövést adtak le 

x Száraz tűzifa és a legjobb minőség« ssáa mér-
sékelt árban minden mennyiségben házhoz szállít-
va kapható Szenesi Ferenc Damjanidwiccai tele-
pen. 11» 

— 30 könyvet cserélhet havi egy pengőért a 
Délmagyarország 

Mopogawo« . - l i c k! u n o ! S a l á t a bUto«! 

A készitfaét: 60HIE1Y ¡fcrócyszerésznél kapható 
K m m i S £«;oi-»aodnir <1 ^agykVral sarok. 17 

' - Hamis régi saáspeagffsik kerültek forga-
lomba. Badapeetírdl jelentik: Legutóbb rendelet 
jelent meg. amdy kóAirré tette, hogy as 1926 
március elsejei keltezésű 100 pengős bankjegye-
ket kivonják a forgalomból A rendelet megjele-
nésével egyidejűleg a Nemzeti Banknál azt tapasz-
talták, hogy ezeket a régi kiboesájtáse bankjegye-
ket hamisítják, sikerült is ilyen bankjegyeket le-
fogfaúnL Szakértők megállapították, hogy a hami-
sítók fényképészeit eljárással énlgartak A hamis-
pénzeknek legjobb ismertetőjele az, hogy közön-
séges fehér, vízjel nélküli papírból késziltek éa 
rajzuk is több helye« elmosódott 

\Cw Y? n h a r i s n y á i váséro'Jorl 
| PolUk TcatrewifcneL t SPg 

As olvasó rovaía 
Tiz szoba — tizenhat pengő 

Tisztelt Szerkesztő art Engedje meg. hegy pa-
naszomat. amely meggyőződésem 
csak az én panaszom, w igen 
semé, a Délmagyarország hasábjain tárjam a 
nyilvánosság elé. Ónálló cipész vagyok, de mun-
kám nincs és évek. óta a legkéteégbeejtőbb nyo-
morral küzdök. Három gyei mekem van, mindhá-
rom szakmunkás és mindhárom munkanélküli. Az 
egyik leány, tizenhat éves, tanult cipőfelsőrész-
készitő, de szakmájában szintén nem kap munkát. 
A nyomorúság valamennyiünket arra kényszerit 
hogy «¿vállaljunk mradea olyan munkát amivei 
kereshetünk néhány fillért Sajnos, Hvea is csak 
ritkán akadt Kislányom legutóbb cselédnek akart 
elszegődni vagy ha igy szebben hangzik, háztar-
tási alkalmazottnak. Nehéz szívvel bár, de bele 
kellett agyemem, gondoltam, keres majd néhárry 
pengőt és megkeresi a kosztját is. Hosszú kere-
sés u+án végre talált helyet magának. Jó, előkelő 
helyet tíz szobás helyet de a tiz szoba kőzni csak 
hatot kellett volna minden nap fefkeféhjie. a má-
sik négy a kefélés nélküli takarítással is megelé-
gedett volna. Amikor az anyagiakra került a sor. 
a ház asszonya közölte, hogy a fizetés pedig havi 
tízenhat pengő, kosztolni azonban hazajárhat nem 
kivanja, hogy az ebédjét magával vigye hazulról 
a munkahelyére Az elfoglaltság ezzel szemben 
nem sok. ha végzett a tiz szobával hazamehet 

betenkint háromszor kell éjjel tizenegy óráig 
oit maradnia, mert Byenkor vendégek jönnek. 

Tudom jót szerkesztő nr. hogy manapság na-
gyon alacsonv a munka értéke, hisz« a munka-
p acon sokkal nagyobb a kinálat, mint a kereslet 
<ie azért mégis megfájdult a szivem, amikor kö-
zölte velem a lányom ezeket a munkafeltételeket 
Nem tudom mit csináljak. Idehaza üres a kamra, 
hideg a szoba, a ruha foszlányokban szakad le 
rólunk. meg sem tudom elszánni magamat arra. 
ho -y állandóan sírdogáló lányomat rábeszéljem 
<-.nek a felkínált munkalehetőségnek a kihaszná-
lására. 

Jó lenne tanácsot *érai valakitől csak azt 
rem 'udom. ho«y ki adhart okos és józan tanácsot 
Tisztelettel Egy régi slrasó. 

Feleségemtől Ü l t e ék*, 
szavatolok. 
18» 

és Művészet 
Németh M i d i 

Szegeden — sajnos — egyre ritkábbak a 
művészeti szenzációk, pedig a szegedi kősón-
ség mindig bebizonyítja, hogy van érzéke as 
igazi szép iránt Németh Máriában már akkor 
megérezte és méltányolta a nagyságot, az el-
hivatottságot, amikor még ragyogó pályájá-
nak legkezdetén állt és hanganyagának csu-
dálatos gazdagságával bűvölte el szegedi hall-
gatóit. Most pedig, hogy kiforrva, tökéletessé 
fejlődve ismét fölzengett ez a kristáPyá csi-
szolódott hang a szegedi pódhrawél, a szegedi 
közönség mámoros örömmel övezte ki meg-
sejtésének beteljesülését 

A műsor tobzódóan gazdag volt éa lehetet-
len meghatározni, hogy ive]yik számban 
nyú jtotta a tökéletesebbet: * Gárdám opera 
La manna morta áriájában, Senta balladájá-
ban a Bolvgó Hollandiából. LeencavaSo híres 
és tüzes Mattmatá jában. a «'osca imájában, a 
Troubadur Leonora -áriájában, a La Grange, 
vagy a Constance áriában? Minden ária után 
tapsorkánnal köszöntötte Szeged a nagy mű-
vésznőt 

A szezon legnagyobb zenei ejtauéuya volt es 
a hangvei seiív, amelv a Harmónia rendezésé-
ben telt ház "előtt folyt le. Németh Máriát az 
újjászülető filharmónia kisérte Fkhtner Sán-
dor vezényletével. 

A színházi Iroda U k é 
Anrikor a kislányba nagylány l en 

tét szenzációs 
szezonslágere, a 

rettnjdnnság ma és hohnp, 
színre utoljára esti előadfebM. 

Péntektől kezdve minden este éa 
titán: Exhercegnő. Kosáry Emmy, a kitűnő 
külföldön is 

nagynevű i n ^ j s r PMNÁDOODS IBUÜ* 

heti szegedi vendégszereplései a fkaiméval telje-
sen mejsryerte a szegedi közönség osztatlan sze-
retetét is. Most njból láthatja péntektől kezdve a 
közönség a ragyogó primadonnát egyik legjobb 
szerepében, Ralph Bonetzky és Loala Vemenil 
nagyszerű 

slágeroperettjében, az Ezbereegnőben. 
Az operett szegedi előadásainak másik illusztris 
vendége Király Ernő. a népszerű budapesti beuii-
vant lesz Látványé«, modern nj díszletek készál-
»k. a színház festöműter uiéban. a legjobb szereposz-
tás és 1 ler »red étibb ötletek b*-fositják a kitin«, 
előadást Tekintettel a kettős vendégszereplésre, 
az Ezhercegnö előadásaira 20 százalékkal M m -
tak emelve a helyárak. 

Délutáni előadások: csütörtökön We~k-end 
Közkívánatra, filléres előadás, szombaton Egy kis 
senki. Ifjnsági előadás, filléres heiyáiak, wwár-
nap Ezhercegnö. Ren«?»»s esti helyáraiL 

— Telefonrendelésre házhoz küldi színház-
jegyét a Déimagvarország kiadóhivatala. • 
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