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Legdivatosabb inganyagok tsz rZt, Pollák Testvérek 
SOS árakon «? kelengye üzletében. Csekonlcs u 

Asl olvasó rovata 
Nagyságos Főszerkesztő Ur! Élénk figye-

lemmel kisérem minden közügy iránt fölfi-
gyelő gondosságát, azért bátorkodom e sorok-
kal fölkeresni. Emelje föl kérem szavát váro-
sunk csekélyszámu közkertjeinek érdekében. 
Ezek a közkertek a városi szépészeten kivül 
a gyermekek, az öregek, a betegek, a tanuló-
ifjúság, az üdülők céljait szolgálják. Megcsi-
nálták őket, de sajnos, ma már a védelmével 
egyáltalán nem törődik a város. A pa jkos gyer-
mekeket zománctáblák figyelmeztetik „óvd a 
madárkát, fészkét stb", de a tavaszi pompájá-
ban yiritó gyönyörű cserjéket szabad tépni, 
nz ifiu fákat rázni, hajlítani lehet, — nincsen 
parkőr, aki visszatartaná a kis vandálokat, a 
rendőrök csak ott ténykednek, ahová őket a 
hivatalos felsőbbség rendeli; s nem egyszer 
láttam, hogy a gyermekek nem respektálják 
őket sem, az igaz, ők sem figyelnek mindig a 
pusztítókra. 

Tisztelettel: (aláírás.) 

Belvárosi CIpOQzlct 
Pzéehenyi tér, Városi bérház, rakiárleépités íotv-
fán női és férfi nipőit rendkívül olcsó áron 

áruslila. 397 
Egues pórok olcsó kiárusítása. 

Schleicher tábornok 
szabadlábon van 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bécs-
ből jelentik: Az egyik bécsi lap telefonon be-
szélt S c h l e i c h e r tábornokkal, aki szemé-
lyesen cáfolta meg a letartóztatásáról tegnap 
elterjedt híreket. 

Egy házaspár öngyilkossága 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Ked-

den délután Újpesten kettős öngyilkosság tör-
tént. N é m e t h László vendéglős felesegével 
együtt hipermangánnal megmérgezte magát. 
Mire az öngyilkosságot felfedeztek, mindketten 
meghaltak. A. hátrahagyott levelükben azt Ír-
jak, hogy az öngyilkosságot anyagi gondjaik 
miatt követték el. 

Fájdalomtól megtört szívvel jelent-

jük, hogy a legjobb apa, nagyapa, 

testvér, após és sógor 

Sebes Gyula 
1933. május 29-én 63 éves korában 

hirtelen elhunyt. 

Drága halottunkat május 31-én, szer-

dán d. u. 3 órakor kisérjük a temető 

cintcrméből végső nyughelyére. 

G y á s z o l f á k : 

Gyermekei: Margit, Hona, férjezettEgyessy 
Lajosné, László, Erzsébet, Tibor. 

Egyetlen unokája i Dollyka. 

Veje I Egyossy Lajos. 

Taatvireli Politzer Dávidné, B!au Imréné, 

Sógorai: Politzer Dávid, B au Imre. 

Fal Ildi Testvérek pfirmMnmtuUldonosok saját-
valamint tlsztvIsnlAlk és mnnklsalk nevében szomo-
m azlvvel jelentjak, hogy malmi képviselőnk 

Sebes Gyula 
nr 

•itatlannl elhnnyt. 
Szorgalom és bestlleteiség mintakép* volt, emlékét 

S Okké megőrizzük. 

HireR 
WJ Szerda. Róm. kath. Angéla sz. Prot. 

»•*•*• Petronella. A nap kel 4 óra 8 perc-
kor, nyugszik 7 óra 47 perckor. 

Somogyi-könyvtár '-Aznapokon délelőtt tői 
l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzeum minden-
nap. vasár- és ünnepnap is. délelőtt 10-tí" fél l-ig 
van nyitva. Folyóiralcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59. 
tartanak Grünwald I. örökösök Kálvária-ut 17 
(telefon 1225), Just Frigyes Petőfi Sándor-sugár-
uf 41 (felefon 1777), Temesváry József Kelemen-
ucca 11 (telefon 1391), Moldván Lajos Újszeged, 
Vedres-ucca 1 (telefon 1846). Selmeczi Béla Somo-
gyi-telep IX. ucca 489 (telefon 3425). Török Már-
ton Csongrádi sugárut 14 (telefon 1364). 

A z l d 6 
A Szegedi Metcorologiai Obszervatórlnm Je-

lenti. Időjárási helyzet: A barometrikus maximum 
az Azori szigeteken és Islandon 765 mm, a mini-
mum az óceánon 755 mm. és Erdélyen 755 mm. Ma-
gyarország körül esők, zivatarok voltak. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 23.9 C, 
a legalacsonyabb 10.2 C. A barometer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 156.7 mm, 
este 755.4 mm. A levegő páratartalma reggel 77 
százalék, délben 42 százalók. A szél iránya észak-
keleti, erőssége 1—4. 

Időjóslat a Délvidékre: Néhány napig válto-
zóan felhős, de kedvezőbb meleg időjárásra van 
kilátás, valószínűleg csupán futó záporokkal, vagy 
helyi zivatarokkal kell számolni. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor: 
Mérsékelten meleg idő, egyes helyeken zivataros 
esők. 

— Fegyelmi eljárást indítottak a félegvházai 
polgármester ellen. Kiskunfélegyházáról je-
lentik: Kiskunfélegyháza polgármestere, T ó t h 
József ellen fegyelmi vizsgálat indult, mert az 
ir.ségakcióra kiutalt 50 ezer pengő nagyrészét 
más célokra fordította a vármegye megkérde-
zése és hozzájárulása nélkül. 

— Előadás. A Magyar Cionista Szövetség sze-
gedi csoportja pünkösd hétfőjén délelőtt 11 órakor 
tartja meg a zsidó nemzeti alap délvidéki konfe-
renciáját. Bevezetőt mond: dr. Biedl Samu, ünne-
pi beszédet Bisseliches Mózes, aki .,A zsidóság tör-
ténelmének utolsó negyven esztendeje" címen tart 
előadást. Belépődíj nincs. 

x Elragadók DEL-KA pünkösdi cipőujdonságail 

— A tápéi színielőadások. Kaptuk a következő 
sorokat: „Nagyságos Főszerkesztő Ur! A 
Délmagyarország május 14-i száma csak 
most jutott kezembe, melyben a tápéi műked-
velő szini előadásokról közöl hosszabb cikket. 
Ezen cikknek van egy kijelentése, melyet bántónak 
találtam... „valósággal bűnnek érezzük, hogy eddig 
senki sem vezette őket ilyen irányban". Ezen idé-
zettel szemben kijelentem, hogy igenis volt, 
aki vezette őket ilyen irányban már ezelőtt 
huszonhárom esztendővel. Hogy állításomat iga-
zoljam, ide jegyzem azon színdarabok cimeit, me-
lyeket előadattam s amelyekre még élénken em-
lékszem. 1910-től 1923-ig műkedvelői előadásokat 
éa tartottam az ifjúsági egyesület tagjaival. Se-
gítségemre volt néhány lelkes, fiatal tanitó, to-
vábbá Nagy István, aki az egyesület elnöke volt 
és ma is az. A jelzett időben előadásra kerültek: 
Postás Klári, A bor, A sárga csikó, Vén bakkan-
csos és fia huszár, A piros bugyelláris, Csizmadia 
mint kísérlet, A tolonc, A falu rossza, Az ördög 
mátkája, stb., nem is számítva a rövidebb lélek-
zetü 1—2 felvonásos darabokat Az 1926—28. évek 
folyamán P r á g a y Béla leventcoktató szintén 
több darabot adatott elő. Ilyen volt: A gyimesi vad-
virág, Mit az erdő mesél. stb. Félreértések elke-
rülése céljából szükségesnek vélem kijelenteni, 
hogy jelen nyilatkozat közzétételérc nem a hiúság 
vagy az egyéni önérzet késztet, hanem ezzel tar-
tozom az állásommal járó kötelezettségeknek" 
Kiváló tiszteletlel: Ábrahám Jenő tápéi községi 
iskolai igazgató-tanitó. 

x „Dóczy fotelágy, ottomán, matracz, Hid-u. 

Székrekedésnél, emésztési zavaroknál, gyo-
morégésnél, vértódulásnál, fejfájásnál, álmatlan« 
ságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel éh-
gyomorra 1 pohár természetes „Ferenc Józsi-." 
keserűmet. A belorvosi klinikákon szerzett 
tapasztalatok szerint a Ferenc József viz az 
ideális hashajtó minden Jellemző tula|donsá-
p^t egyesit! magában. A Ferenc József keserű-
viz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-
üzletekhen kapható B. I 

— Intarzia-művészet. Néhány nap óta Sze-
geden tartózkodik B e z d á n y József, az or-
szágoshirü intarzia-készítő művész. Bezdány 
József neve nem ismeretlen a szegedi közönség 
előtt. Néhány évvel ezelőtt bemutatta művésze-
tének elsőrendű produktumait itt is és őszinte, 
nagy sikert aratott. Ezúttal is szebbnél-szebb 
munkákat hozott Szegedre. Müvei közül kivá-
lik a kormányzó kétszinből összeállított portré-
ja, Munkácsy Mihály „Sirolamház" című fest-
ményének faberakásos mása és a saját kompo-
zicióju „Debreceni ötös fogat". Mindegyik mü-
ve az intarzia-művészet egy-egy rcmekbeké-
szült alkotása. Bezdány József csak rövid ideig 
tartózkodik Szegeden a Tisza-szállóban. 

x Jótékonykodj ugy, hogy magadnak is haszna 
legyen belőle. Ha veszel egy Jótékonycélu Allam-
sorsjegyet, enyhíted a nyomort és magadat is gaz-
daggá teheted. 

— Knlturest A Katolikus Legényegyesület 
pénteken este 8 órakor Galamb-uccai helyiségében 
tartja meg havi kulturestjét. Belépődíj nincs. 
X Kis jégszekrénv 26 pengőtel ZwicklT. Fcstő-n. 4 

— A Délvidéki Otthon szerdái délután 6 óra-
kor tartja a DMKE (Boldogasszony-sugárut 2.) 
dísztermében tisztújító közgyűlését. 

— Hopkins őrnagy különös halála a cime a Vi-
lágvárosi Regények e heti számának. Egy szám 
ára 10 fillér. 

Sok csalidnak egy a vágya: 
legyen 

U B I N fotelágya 
kanható már 85.— P-ért 

U B I N B M R E k i S r p W o s n A l 

Szeged, Kossnth Lajos-sngárnt 8, Telefon 24—65 

2. v a g o n 

alkalmi visszavett kerékpárt, gummit és alkatrészt 
sikerült egyik nagy gyáramtól olcsón megvásárolni. 
Az alig használt kerékpárok, gummik és alkatrészek 
az alanti olcsó filléres árakon kerülnek eladásra. 

Kerékpárok 
OrFzáguti, verseny, nőt, bal-
lonos én fiu gépek már 

68.— P-tö.. 

Szerelékek 
Ktllsíi trnml kev. h. 
Belső gnmi „ „ 
f'Ano „ ,, 
Knpmgós nyereg „ 
Abroncs ,, 
Áttétel kerék „ 
Kék .. 
Kflllflk 10 drb 

2.40—3.50 
—.«0—1.20 
1.«0-2.40 
4.SO—810 
J.50-1.80 
1.50-1.80 
1.50-1.00 

—,?0 
Torpedó kontrafékes agy 10.80 

Pedálok kev. h. 
Kormánv ver.,, ,, 
Csomagtartó „ 
Kormán vesengö „ 
Karbidlámpa „ 
Kerékosengfl „ 
Szerszámtáska ,, 
Szahadonfntó kerék 

1.S0—9.20 
2.50—7.S0 

-.90-1.20 
73- »0 

3.50-4.80 
1.90-2.20 
1 30-1.«0 
7.20-2.50 

Szántó Sándor gépáruháza 
Kormány mag. kény. 2.80-8.20 

Szeqed. Kiss nccs 
(Kiss r>. paota) 

magas árat fizetek elavult villanycsillárjaiért, 
ha nálam cseréli be ujjá. 

D n c n o r I n 7 C P f villanyszerelő mes-
K U 9 U C I J O A 3 C 1 torrel) k i a BZerelési 
munkáit a Magyar Mérnök és Epiíészeavlet 
szerelési szabványán készíti. Rádiók 6-12-18 
havi részletre. Ti«za Lajos k. u- 39. Tol. 14-68. 

A Oélmagyarország 
ui telefonszámai: 

Kiadóhivatal és nyomda . . . . 13-06. 

Szerkesztőség és felelős szerkesztő 23-33. 


