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K I R Á L Y S Z Í N H Á Z B A N 
Minden idők. legragyogóbb operettje kerül szinre: 

A KÉK LÁMPÁS 
Ezen » ze l vény b c m u l n l ó l a a s z l n hé z PénztArAnAl ÍO Ojo e ngedmény t k a p . 

— Kedvezménye« utazás a szegedi ipari vásár-
ra. Május 21-től junius 7-ig 33 százaiéikos kedvez-
ménnyel lehet utazni a szegedi ipari vásárra. Iga-
zolványok az ipartestületben ós a kereskedelmi 
ts iparkamarában kaphatók. 

z „Dóezy fotelágy" ottomán, matracz, Hid-u. 

— Előadás a Bethlen Gábor Körben. Könyvis-
mertető estét tart szerdán este fél nyolc órai kez-
dettel az Egyetemi Bethlen Gábor Kör a refor-
mátus palota tanácstermében. Az est keretében 
O r t u t a y Gyula Berde Mária „Földindulás" ci-
mü regényéről tart előadást. 

htatartflal és mészAron, kedvoxS flseténi feltételek mellett lejr-
ől ocdbbiin bftazeroihetSk 23 

Fekete WAndor Ko«»mh t. »«jtnl 1». Tel. 20-72. 

— A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 
Szegedi csoportja május 15-én délután 5 órakor 
tartja rendes évi közgyűlését Tömörkény ucca 1. 
alatt 

z Ma este: Kék lámpás premierje. 

— Szegedi péksütemények Vásárhelyen. Vá-
sárhelyről jelentik: A vásárhelyi közönség rég-
óta szerette volna, ha a szegedi pékek Vásárhelyre is 
•szállították volna a szegedi péksüteménytfőleg azért 
hogy a vásárhelyi pékeket buzdítsa a szegedi pé-
kek jelentkezése. Most ez a terv rövidesen valóra 
válik; az egyik szegedi péküzem tárgyalásokat 
folytat arra vonatkozólag, hogy készítményeit a 
vásárhelyi piacra szállíthassa. 

— Fehér padok a Rudolf-téren. A Rudolf-tér 
kultúrpalota előtti részén rövidesen befejezik a 
parkosítási munkálatokat A széles betonmedence 
elkészült kipróbálták és megállapították, hogy 
nagyszerűen visszatükrözi a muzeum oszlopcsar-
nokos homlokzatát. Most a kavicsos utakkal el-
választott ágyakban a kertészek dolgoznak, ülte-
tik a cserjéket és a virágokat; ez a munka is rö-
videsen befejeződik. Az uj parkrészbe a város 
olyan fehér kerti padokat állíttat, mint amilyenek 
Budapesten a parlament előtt vannak. Mivel azon-
ban ezeknek a padoknak fokozottabb védelemre 
van szükségük, dr. Buócz Béla főkapitányhelyet-
tes utasította a rendőrlegénységet hogy nagyon 
vigyázzon a padokra és a sétányok növényzetére. 
A város által alkalmazott tizenkét padőrön kivül 
léhát ezentúl a rendőrség is figyeli a parkrongá-
lókat 

i Májusi reklámcikkeink 
HÁZTARTÁS 

3 drb festett rózsafakaró >-.24 
Hátmasszirozó esztergályozva —.24 
4 drb fakanál —¿4 

5 drb bluztartófa —.24 

TAKARÍTÁSHOZ 
1 drb súrolok efe —.18 
1 tubus fémtisztitó folyadék —.24 
Nyeles szőnyegseprő —.78 
Nyeles klozetkefe —78 

FIÍRFI DIVAT 
Divat férfiing, 1 külön gallérral, vé-

gig egy anyag P 2.98 
Panama apacs ing fehér, vagy sziaes P 3.48 
Divat férfi bőröv —.78 
Férfi szalmakalap —.68 

F Ü R D Ö C I K K E K 
Csónakázó sapka zöld ellenzővel .—.58 
Gurnroi fürdősapka —2A 
Napszemüveg celluloidból —.38 
Óriási strand szalmakalap —.78 
Nyugágy csikós huzattal, lábtartóval P 6.98 

Párisi Nagy Áruház, Szeged. 

A gyomor f ó j ó s , gyomornyomás, bélsérpan-
gás. nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér 
nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcszín, 
kedvetlenség a természetes „ rere i lC JÓZSCl', 
keserűvíz használata által sok esetben elmú-
lik. Az orvosi világ a legnaovobb elisme-
réssel nyilatkozik a magyar r c r c n c JÓZSCl 
vizrSI, mert hatása megbízható és rendkívül 
enyhe. A Ferf f lC JÓZSCl keserOviz gyógyszer-
tárakban, drogériákban és fűszer üzletekben 
kapható. B.I 

— Szakelőadás. Az Egyetem Barátai Egyesü-
lete természettudományi szakosztálya értesiti tag-
jait hogy legközelebbi előadói szakülését szerdán 
délután 5 órakor tartja meg az első számú ché-
miai intézet előadótermében. (Templom-tér.) A 
szakülésen S z a b ó Zoltán: „Cuprochlorid és al-
kálichloridok között fellépő complex vegyületek" 
cimen tart előadást 

x Árvav cukrászda megnyílik május 14-én. 

— Lug, borotva.. . Kalocsáról jelentik: Ri-
d e g Antalné földműves asszony 5 éves kisleá-
nyát lúggal megitatta, majd átvágta torkát 
borotvával, utána saját torkát metszette á t 
Mindkettőt holtan találták meg. Hátrahagyott 
levelében azt irja, azért követte el tettét, hogy 
megmeneküljön az élettől. 

A Délmagyarország 
ui telefonszámai: 

Kiadóhivatal és nyomda . . . . 13-06. 

Szerkesztőség és felelős szerkesztő 23-33. 

— A Világvárosi Regények eheti számát Gál 
Imre irta. Címe: „Trópusi láz". Mint minden 
könyvében, ebben is izgalmas és érdekes témát 
talál az olvasó. 

x Ma este: Kék lámpás premierje. 

— Művészeti sorsjáték. Még gróf Klebélsberg 
Kuno kezdeményezésére szervezték meg a Művé-
szeti Sorsjátékot, amelyet az idén megismételnek. 
A sorsjáték legfőbb nyereménye László Fülöpnek 
„Spanyol táncosnő" cimü alkotása. Ezenkívül még 
10 főnyeremény, 23 nagyobb és 316 kisebb nyere-
mény van. Szegeden Bárányi Tibor főispán, dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester és Kiss Károly 
tanfelügyelő vállalta az egypengős sorsjegyek 
árusítását A húzás junius 11-én lesz. 

— na Pestre megy, feltétlenül meg kell néznie 
a Király Szinház és a budapesti színházi évad 
legnagyobb szenzációját ragyogö kiállítású, gyö-
nyörű muzsikáju slágeroporettjét: A Kék Lám-
pást. 

— Kifogták a Dunából Fo^rara ssy rendőr holt-
testét. Budapestről Jelentik: Kedden délben a Du-
nából egy rendőr holttestét fogták ki. A holttest 
már teljesen oszlásnak indult. Azonnal értesítet-
ték a főkapitányság sérülési osztályát, ahonnan 
Szrubián Dezső rendőrtanácsos ment ki a bolt-
testhez. A szétfoszló ruha zsebeiben talált igazol-
ványból megállapították, hogy a holttest F o g a -
r a s s y István rendőrtörzsőrmesteré, aki még a 
mult esztendőben tűnt el és egyideig az egész 
rendőrség üldözte. 

Kérelem elöfixeiöinJc&ex! 
A Délmagyarország kladőhivrtala tisztelettel 

kéri valamennyi előfizetőiét, tehát ugy a havi, 
mint a heti előfizetőket, hogy előfizetési dijat 
kat csak nyugta ellenében fizessék kt. Nyugin 
nélkül vagy javított nyugta ellenében teljesí-
tett fizetéseket nem ismerünk el. 

Asc olvasó rovata 
Igen tisztelt Szerkesztőség! Május végén 

ipari vásár lesz Szegeden, amely egybeesik a 
városok kongresszusával, mely szintén itt lesz az 
idén. Az ideérkező idegeneknek a városba való 
bevonulása a Boldogasszony sugáruton törté-
nik. Az ut mindkét oldalán még mindig ren-
detlenül álló és égnek meredő csonka fatör-
zsek az idegenekre feltétlenül rossz benyomást 
fognak kelteni. Sürgős lenne a madárijesztők 
minél előbbi eltávolítása annál is inkább, 
mert a parkírozás még nincs kész és tán nem 
is végleges. Vagy tán azt akarják, hogy a vá-
rosunkba érkező idegenek mulassanak az ég 
felé meredő tönkökön? A járda ezen a szép 
útvonalon keskeny, azt 60—80 cm.-el széles-
biteni kellene, hiszen nagyobb forgalom ese-
tén könnyen torlódások és akadályok keletkez-
hetnek. 

Van itt még valami. Az Országzászló szép és 
nemes, jó gondolat volt ennek felállitása, de 
a hely kiválasztása megint nem szerencsés. 
Miért kellett ezt egy elég eldugott kis téren fel-
állítani? Azt hiszem méltóbb helye lett volna 
a Gizella-téren. Vagy talán 1—2 év múlva 
fognak városrendezőink erre ráeszmélni és 
ujabb költségek árán azt átépíteni? 

Tisztelettel: Egy adófizető. 

9 x 3000 = 46.000 
Ezt a furcsa iparpolitikai és számtani egyen-

letet emelte határozattá május 1-én este 8 órakor 
türelmetlen atmoszférában a közgyűlés egy tör-
pe frakciója, amely nagyrészben a külvárosi párt 
embereiből rekrutálódott és amely a plénum el-
szállingózása után is szívósan kitartott az elnép-
telenedett közgyűlési teremben éppen a szőnyegre 
kerülő kéményseprőügy tárgyalása érdekében. A 
kereskedelemügyi miniszternek a mult év novem-
berében leküldött 161.339—932 számú utasítását 
nem vette figyelembe a Szegeden tényleg haszná-
latban levő 46.491 kéménynek 9 seprési kerületbe 
való felosztásánál, amidőn ezt az előre elkészített 
paktumot nyilvánosan is határozattá emelte és 
nem volt tekintettel az érdekelt segédek jogos vá-
rakozására. Körmendy Mátyás ipartestületi elnök 
egy bájos statisztikát olvasott fel a kéményseprő-
mesterek rezsijéről. Eszerint a mester két segéd-
jének évi 2950 pengőt fizet ki, a segédszoba, ille-
tőleg annak bére, valamint a velejáró fűtés, vilá-
gítás és szappan pedig összesen évi 500 pengőbe 
kerül. Azok, akik a képviselő urat igy informál-
ták, elfelejtették megmondani, hogy a két segéd 
évi 2950 pengős fizetése csak álom, mert a segé-
dek, — akik ennek az iparnak nem élvezői, csak 
munkásai —, ma Szegeden heti 12—32 pengő fize-
tést kapnak. Viszont a segédszoba, fűtés, világí-
tás és szappan rezsije tényleg megvan, de azt — 
a segédek viselik. De a segédek viselik ezenkí-
vül a dolgozó ruhák, fehémemüek, lábbelik és ké-
ziszerszámok rezsijét is. Éppen az elmúlt héten 
utasították vissza a mesterek egy kollektív szer-
ződés aláírását, amely a segédi karnak korhatár 
szerint 20—25 és 30 pengős fizetést biztosított 
volna. 

Körmendy Mátyáson keresztül tulajdonképpen 
a kéményseprés jelenlegi arisztokratái kiáltottak 
a közgyűlésen „noli me tangere"-t, mintán a köz-
gyűlés kéményseprővirilis tagjai összeférhetetlen-
ségüknél fogva személyesen nem szerepelhettek. A 
tanyai képviselők pedig egyhangúan kijelentette, 
hogy nekik kéményseprőre — nincs szükségük. 

Á szegedi kéményseprők ügye ma tényleg ugy 
áll, ahogy azt a közgyűlésen Szfits Imre bizottsá-
gi tag helyesen megjegyezte, hogy azt „csfirik-
csavarják kivül is belül is" azért, hogy kibújhas-
sanak az igazságos megoldás alól. Ezekután vár-
juk, hogy a május elsejéi csonka közgyűlésnek n 
lvereskedelemügyi miniszter ur meg fogja-e ma-
gyarázni a fellebbezések során, hogy 9X3000 ké-
mény — amennyit egy kerület részére megállapí-
tottak — az csak — 27.000 kémény és nem 46491. 

Tisztelettel: (aláírás.) 

Molykár ellen 
megóvja bundálát 
teliei felelősségei és b i z t o s i t ft s s a 1 ifi. is« 

MENTUS Miklós dívatszücs, Károlyi ucca 1. 
Olcsó irt Nyári szőrmo.javitás mélyen leszállított áron 

Svábbogár t%Mml 
port Főlerakat: VAJDA IfIRC ES lARSA 

drogériában, Kárász ucca 12. i«« 


