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M é g e z e n a. h é t e n 
eredeti Urban Kapöató a tűzifa a Reg don fürdőnél. B/ICH. 

JFfírefc 
J ) > f f Vasárnap. Róra. kath. Szent 
USMMM fiV. jutván kir. Prot. István kir. 
A nap kel 5 óra 1 perckor, nyugszik 7 óra 4-kor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
1-tg, délurán 4-től 7-ig a Várost Mnzenm minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-t" fél l-ig 
van nyitva. Fo!y£:ratcsere kedden, csürrtökön, 
«zonihnfnn détnfír fél " tői fél 6-tg. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59. 
(telefon 1996), Borbély József Tisza Lajos-kőrut 
20 (telefon 2268), Bulcsu Barna Kálvária-tér 7. 
(telefon 3278), Gerle Jenő Klauzál-tér 3. (telefon 
1359), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ucca 1. 
(telefon 1846), Nagy Gy. őrök.: bérlő Takács I , 
Boldogasszony-sugárut 31. (telefon 2125). Selmeczi 
Béla Somogyitelep IX. n. 489. (telefon 3425). 

A Délmagyarorsxág 
ufregénye 

Mai számunkban befejeztük Benedek Mar-
cell nagysikerű regényenek, a „Tégyamit-
akars^'-nak közléséi. Benedek Marcell bravú-
ros tollal mer/irt munkája a közönség legszé-
lesebb rétegeinek érdeklődését keltette fel ér-
dekes témájánál és a felvetett problémáknál 
fogva. Kedden kezdjük meg uj regényünk köz-
lését. Ezúttal történelmi regényt adunk, Vik-
tória angol királynő korából. A regény ¡rója 

Lytton Strachey 

angol iró, aki történelmi regényei révén szer-

zett jó nevet magának. Legújabb reqénye: 

Viktória királynő. 

az angol történelem egyik legérdeke-
sebb és legszínesebb korszakát eleveniti föl. 
Viktória királynő egyik legtöbbször szerepelt 
regényalakja az irodalomnak, de valahányszor 
találkozunk vele, mindég szívesen olvassuk 
szédületes karrierjének históriáját. Lytton 
Strachey hiteles történeti kutforrások alapján 
dolgozta fel Viktória életét, mégis színes, lük-
tető és izgalmas ez a munka, mert az iró nem-
csak lelkiismeretes kutató, de egyúttal tehetsé-
ges iró is, aki jól ért ahoz. hogy mondani-
valóit mindvégig lebilincselően adja elő. 

A regényben megelevenedik az a kor. amely 
Viktória-kor néven ismeretes. Az angol királyi 
udvarok minden fénye, minden pompája ott 
csillog ebben a regényben. Lytton Strachey tu-
lajdonképen Vikiórianak, az angol királynő 
fiának és a kis német hercegnő gyermekének 
élete történetét irta meg születésétől kezdve 
ragyogásán keresztül egészen a haláláig. Egész 
bizonyos, hogy a Viktória királynő cimü re-
gényünk csatlakozik előbbi regényünk nagy si-
kerehez. 

Uj regényünket kedden kezdjük közölni, 
naponta bő folytatásban. 

— Az ország közgazdasági érdekeit sértő 
közlemények elbírálása. A MTI. jelenti: A csü-
törtökön tartott minisztertanács, mint megbíz-
ható helyen értesülünk, azt az elvi határozatot 
hozta, hogy az ország közgazdasági érdekeit, 
különösen pedig a külkereskedelmi tárgyalások 
eredményes kimenetelét veszélyeztető közle-
ményekét a jövőben az ország külpolitikai ér-
dekeit sértő közlemények módjára bírálják el. 
Az ilyen közlemények tehát az ország külpo-
litikai érdekeit védő törvényes jogszabályok 
szerinti eljárást vonják magúk után. 

A Winhler fOréSZgtlár (most Sylvania) 
tűz i fa op r i t ó f a újból üzembe helyeztetett. 
Bükk-, gyertyán-, cserhasáb, tuskózott és 
aprított fa legolcsóbban beszerezhető. Ház-
hozszállítás. Viszonteladóknak naery árked-

Egvedtíusiió: Sternberg Zoltán 
éptllotfa és tüzelőanyag: kereskedő Rákóczi tér. 
ÍMérey u. és Török u. sarok.) — Telefon 32—57. 
Heyanott ügyes tüzifaügvnökök kerestetnek 

— Sziklai Jenő három évre megkapta a vá-
sárhelyi színházat. Hódmezővásárhelyről jelen-
tik: Vásárhely közgyűlése szombaton foglalko-
zott a színház ügyével. A közgyűlés elhatároz-
ta, hogy a színházat további három esztendőre 
S z i k l a i Jenő, szegedi igazgatónak adja, aki-
nek Győr mellett ez lesz a második nyári állo-
mása. 

— Munkaközvetítés. Munkát kaphat a Hatósá-
gi munkaközvetítő utján: 2 fiatal borbély, 1 hölgy-
fodrásznő, 1 cipőfelsőrészkészitőnő, 1 cukrász, 1 
kádár vidéken, 2 kárpitos, 4 kefekötőnő (szőrmun-
kás), 2 kovács, 1 molnár, 3 szabó, 1 lovász, 3 kez-
tyükötőnő vidéken, 50—60 napszámos fűzfavessző 
hán tolásához. 

Ha betegség győtri, arra legyen gondja, 
„Igmándival" emésztését mindig rendben tartsa! 

— Levélkézbesitő szolgála* a tanyákon. A bel-
ügyminiszter a tanyai körtetekkel rendelkező vá-
rosokhoz körrendeletet intézett, amelyben tudat-
ja, hogy ezentúl a posta a tanyákra szóló külde-
ményeket átadja az érdekelt város, vagy község 
közigazgatási hatóságának, amelyeknek feladata, 
hogy a postai küldeményeket a címzettekhez eljut-
tassak. Ott, ahol a lakosság csak némi sűrűség-
ben is él és forgalomképességet árul el, a posta 
vezérigazgatósága a lehetőségihez képest ügynök-
ségeket, gyűjtő- és kézbesitő-állomásokat állit fel. 
Szükségesnek tartja a belügyminiszter, hogy az 
elhanyagolt tanyavilág szempontjából a városi 
kézbesítők ne csak a közönséges leveleiket, hanem 
az ajánlott leveleket és 20 pengő értékig a posta-
utalványokat pénzzel együtt kikézbesitsék a ta-
nyára és ugyanilyen küldeményeket be is hozza-
nak a tanyákról a postahivatalokba. 
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Mihály és Fia cégnél, Szened Kárász ucca 14. 

— Szeptember tizedikén lesz a cigányzenészek 
népünnepélye. A szegedi cigányzenészek most, va-
sárnap akarták megrendezni népünnepélyüket a 
Stefánián. A Szegedi Hétre való tekintettel azon-
ban elhalasztották a cigányzenész népünnepélyt 
szeptember tizedikére. 

x Ha Budapestre utazik, első utja legyen a fé-
nyesen átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe 
(Budapest, VII, Dohány-ncca 44.) menni. Ott m á r 
regge l 5 ó r a k o r n y i t n a k és 1.40 pengő-
ért nemcsak megf f i rödbe t , hanem j ó l 
meg is r e g g e l i z h e t 

Iskolai hírek 
Érettségi vizsgálatok a Baross Gábor reálisko-

lában. A szegedi tankerület reáliskolai tanulói szá-
mára a szeptemberi pótló, javitó és kiegészítő 
érettségi vizsgálatokat a szegedi állami Baross Gá-
bor reáliskolában tartják meg és pedig az Írásbe-
lieket szeptember 14—16-án, a szóbeli vizsgálato-
kat pedig szeptember hó 19-én. A vizsgálatra je-
lentkezők okmányaikat szeptember 2-ig nyújtsák 
be az igazgatóságnál. 

Beírások a Szegedi-városi kereskedőtanoncis-
kolában. Az 1933—34. iskolai évre minden keres-
kedőtanoncnak 1933 szeptember 5., 6., vagy 7. nap-
ján délután 3 és 5 óra között kell a kereskedőta-
nonciskolába beiratkoznia, mert ellenkező esetben 
mulasztónak tekintendő. A beírások a belvárosi 
elemi fiúiskolában (Jókai-ucca) történnek. 'Az 
első izben jelentkező tanoncok munkaadójuk, vagy 
megbízottjának kiséretében jelennek meg s szü-
letési anyakönyvi kivonatukat, az utolsó iskolai 
bizonyítványukat, ujraoltási bizonyítványukat és 
tanoncszerződésüket is bemutatják. A beiratás al-
kalmával minden tanonc két pengő könyvtárdijat 
és 50 fillért az Ellenőrző-könwecskéért fizet. A 
tanitás szeptember 11-én kezdődik. Az iskolai év 
folyamán szerződött tanoncokat a munkaadó a ta-
nonc tényleges alkalmazásba vételének napjától 
számított három napon belül köteles beiratni, a 
negyedik naptól kezdve pedig a tanoncot a pró-
baidő tartama, alatt is az iskolába járatni 

Étvágytalanságnál, rossz gyomornál, bél-
rekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcsere» 
zavaroknál, csalánkiütésnél és bórvisikelész 
nél a természetes .Ferenc József* keserüvi-
rendbehozza a gyomor és a belek működését 
s megszabaditfa a testet a felgyülemlett rot-
hadó anyagoktól. Az orvostudomány több út-
törője megállapította, hogy a Ferenc József viz 
abszolút megbízható hashajtó. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
fiiszerüzletekben kapható. «.t 

Megkezdődölt 
a Lakberendezési Vásár 
teléplíése 

Az ipartestület a Szegedi Hét keretében ren-
dezi meg Lakberendezési Vásárát, melynek elő-
készítő munkálatai már annyira előre haladtak, 
hogy megkezdődött a vásár felépítése is. Ta-
lán egyetlen iparág sincs, amely oly művészi 
fejlettséget ért el Szegeden, mint a bútoripar. 
Nemcsak az egyes darabok kifogástalan kivi-
tele, hanem a tervezésben való ötletesség és mű-
vészi készség jellemzik elsősorban a saegedi 
bútort. A vásár rendező bizottsága mindent el-
követ, hogy a bemutatásra kerülő bútorok 
könnyen áttekinthető, Ízléses elrendezésben 
álljanak a látogatók előtt. A legkülönfélébb 
ebédlők, háló szobák, uri szobaberendezések, 
vasbutorok, vessző bútorok, angol bőrgarnitú-
rák, irodaberendezések, stb. változatos össze-
állításban és a legnagyobb választékban ke-
rülnek bemutatásra. 

A Lakberendezési Vásárt az ipartestület el-
nöke, K ö r m e n d y Mátyás országgyűlési kén-
viselő nyitja meg pénteken este 6 órakor. Az 
ünnepélyes megnyitáson csupán a külön meg-
hívottak vehetnek részt, a nagyközönség ré-f 
szére 26-án reggel 8 órakor nyílik meg a vásár. 

A vásár rendező bizottság felkéri a részt-i 
vevő iparosokat, hogy bútoraikat kellő időben 
szállítsák a helyszínre és fülkéik díszítését ak-
ként végezzék, hogy kellő időben teljesen ké-
szen álljon. 

— A tamunkások gyűlés». A Famunkások Or-j 
szágos Szövetségének szegedi csoportja 27-én, vá-
sárnap délelőtt fél 11 órai kezdettel a Munkás-
otthonban (Hétvezér u. 9.) nyilvános famunkius-
gyülést tart. A gyűlés előadója H o r o v i t z Gá-
bor szövetségi titkár, aki a faipar válságos hely-
zetiét ismerteti és rámutat a segítés módjaira. Sa-
ját érdekében jelenjen meg a gyűlésen minden 
szegedi asztalos, kárpitos, szobrász, faesztergá-
iyos, kefekötő, kocsigyártó, kosárfanómnnkás. 

— Orvosi hir. Dr. S c h r ő t t e r Henrik bőr-
gyógyász urologus rendelőjét Széchenyi-tér 15. &z. 
alá (Kiss Dávid-házba) helyezte át Rendel 8-12-
ig. d. u. 2—fél 5-ig. 

Bécsi Vásár 
1933. szeptember 3-tól 10-lg (Jubileumi vásár) 

Külön kiállítások: 
Rutorvásár. „Villamosság a háztartásban". 
Legujabbkori gázberendezések. Ipari kol-
lektív kiállítások. Rádiókiállitás, az Osterr. 
Rádió-Verkehrs A. G. („Ravag") kiállítása. 
Bécsi kötöttárudivat. Szőrmedivatszalon. Népies 
kézműipar". Építészeti és útépítési kiállítás. 
„A növekvő haz". Települési építkezés. Fel-
találóvásár. Télisport kiállítás. „Az ingatlan 
közvetítő, kezelő". „A 250 éves bécsi kávé-
ház". Élelmiszer kiállítás. Mező- és erdő-
gazdasági mintakiállitás. 
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Vizűm nélkül, vásárigazolvánnyal és útlevéllel 
bártki szabadon átlépheti az osztrák határt 
Gseh átutazóvízum nem szükséges. Jelentős me-
netdijkedvezmények a magyar, a cseh és oszt-
rák vasutakon, a Dunán, valamint a légiforga-
lomban. Vásárigazolvár.yt (á P 5.—) és min-
dennemű felvilágosítást készségesen ad a 

Wiener Messe II. G. Wien VII. 
továbbá az alant felsorolt tiszteletbeli megbí-
zottak: Máv. Hív. Menetjegyiroda fiókja Szeged, 
Kárász n. 2, Kereskedelmi és Iparkamara Szeged 


