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Wn 31-én 120 osztrák iparos, 
jövő vasárnap öt filléres vonat 

érkezik Szegedre az ipari vásár alkalmából 
Amerikai, holland, lengyel, lett, német, osztrák 
és svéd urlovasok vesznek részt a junius 6-ikl 

lovastanulmányuton 
(A Délnvagyarország munkatársától.) Az Oszt-

rák Ipari Szövetség értesítette a város idegen-
forgalmi hivatalát, liogy meghaladta a százat 
azoknak az osztrák kereskedőknek és iparosok-
nak a száma, akik bejelentették, hogy részt kí-
vánnak venni a szegedi kirándulásban ós meg 
akarják tekinteni a szombaton megnyíló sze-
gedi ipari vásárt. 

Az osztrák kiránduló csoport május 
31-én érkezik Szegedre 

ép junius 2-ig marad a városban. A jelek sze-
rint sí osztrák vendégek száma 120—130 lesz. 

Az idegenforgalmi hivatal megfelelő progra-
mot állit össze az osztrákok szániára. Többek kö-
zött junius elsején, szombaton délután mutatko-
zik be az ojszegedi gyermekjátszótéren a sz°gerfi 
népies csoport, amelynek megszervezését és be-
tanítását bitekkel ezelőtt megkezdték. A csoport 
tagjait alsóvárosi gazda- és iparoscsaládok gyer-
mekeiből állították össze. A népművelési bizott-
ság titkára, Hübner József tanította be őket régi 
szegedi énekekre ós táncokra. Régi rajzok, ké|>ek 
és okmányok alapján rekonstruálták a mult szá-
zadbeli szegedi viseletet és a csoport jelmezeit 
korhűséggel készítették el. A népies csoport be 
fogja mutatni a régi szegedi lakodalmat korhű, 
jelmezekben, régi vőfélydalokkal, köszön tők kel. 
A lakodalomban résztvesz a tánccsoport is régi 
szegedi táncokkal, szegedi nóták ütemére. 

Itt emiitjük meg, hogy a vasú liga zgatóság 
értesítése szerint 

május 26-án, az ipari vásár megnyitása 
alkalmából öt filléres gyors érkezik 

Szegedre. 

Filléres jön Budapestr&l, Töiökszentmiklótou és 
Cegléden át Debrecenből, Miskolcon és Szol-
nokon át Sátoraljaújhelyről, Csongrádon ós Kis-
kunfélegyházán át Szentesről, Békéscsabán és 
Orosházán át Gyuláról. Budapestről valószimű-

helyeit való kávéivást. Nem is csoda, hiszen a bor 
a legjobb vérhígító, de egyszersmind ébresztő, szi-
vet serkentő, vidámító és tápláló, gőzölg^st índitó 
és az egész testet, sőt elmét megindító ital, ellen-
be® a kávéra ha ki rá akar kapni, jól vigyázzon 
reá, micsoda következéseket tapasztal utána. 

íme, mindezeket tudta Mihály a kávéról, de Íz-
lelni most Ízlelte előszór és hát — megtanult jó 
tanács szerint — hörpölgetés közben jól vigyá-
zott reá, micsoda következéseket tapasztal utána. 

A legföltünőbb következés az, hogy őt mindig 
bosszantotta, ha lakótársai ültökben harangoztak 
a lábukkal, most pedig a kávé után egyáltalában 
nem háborítja föl az, hogy Rozka ar. ágya szélére 
felepedve, szinte harangfélreverést játszik. A má-
sik következés az, hogy máskor mindig ő akart 
beszélni Rozkának, mikor együtt voltak, most meg 
a kávé után csak hallgatja őt, hallgatja, Ítéletnapig 
is elhallgatná. 

Mert ugv volt, hogy Rozkánnk apja, anyja vá-
sáron van hajnaltól alkonyatig. A görög boltosné 
kommendálta npkik ilyen alkalomra a kávét, mi-
vel azt mondja, álomüző. Apjának nem ízlett, de 
mikor meg is borsolta, jónak találta. Az ételhor-
dó szolgadeák mondta, hogy Mihály uram beteg, 
de Csokonainé asszonyom meg nem tudja. Mi baja 
Mihály uramnak? Fekszik, nem kelhet föl, Fáradt, 
álmos. Hát, gondolta Rozkn. álomüző kellene sze-
génynek. Leányt a kollégiumba be nem eresztenek. 
De hiszen ha beeresztenék is, elsüllyedne >•••'-
letében aninyi deák között. De eszébe jutol' 
Mihályt nem szoldák megismerni álruhában \';>. 
hát ott a Rozka öccsének a ruhája. 

— Én mindent kendtől tanulok. Mihály — fe-
jezte be az elbeszélést Rozka. , 

A kávé további következése pedig az, hogy a 
stisai liliomos mezők messze Perzsiában hull'ám-
zani kezdenek, és mint az áradat, folvnak Debre-
cen feié és a kollégium falát verdesik. 

leg két szerelvényt indítanak, mivel Újpestről 
magáról tobb, mint kilencszáz utas jelentkezett 
már eddig is, tekintettel arra, hogy azon a na-
pon lesz a Szeged FC—Újpest mérkőzés az uj-
szegedi sporttelepen. 

Junius 6-án érkeznek meg Szegedre a Horthy 
István kisgazda és 

lovastanulmányut résztvevői, 

162-én. A kirándulást rendező Magyar Gazdák 
Országos Lovasegyesülete vezetősége közölte az 
idegen forgalmi hivatalai a kirándulás hazai és 
külföldi résztvevőinek névsorát. Az értesités sze-
rint az ut vezetője Horthy István ny. lovassági 
láliornok, a rendező fíudnyánszky Ferenc, huszár-
őrnagy, az ütemszabályozó vitéz Feördeös Vilmos 
huszárezredes. A külföldi résztvevők között lesz 
egy amerikai, öt holland, öt lengyel, négy lett, 
hét német, két osztrák, négy svéd urlovas és ur-
lovasnő, a magyar urlovas résztvevők száma 28. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Báró 
Gcrliczy Félix egykori földesúr deszki birtoká-
nak maradványait árverezték szombaton délelőtt 

Oeifárosi Mozi vasárnap 

A TENGERÉSZ 
KISASSZONY 
Nagy zenés vígjáték. A. west-pointi kadett-
iskola az amerikai flotta és repülőpark gran-
diózus mutatványaival. 

Széchenyi röözT Vasárnap és hétfőn I 

A legragyogóbb vígjáték Georg A lexander , 
©Ily von Flint és Theo l l n gen remek fősze-
replésével. 

Korzó Mozi Vasárnap 
2 nagy sláger II ¿mlrailnilt Kalandor 
visrjáték együtt! I I G I H Í I G U G I I I vígjáték. 

Imádom magát! ftöüflS? 

flllDfiPEiTES! a MARGITSZIGET 
tökéletes komforttal kerenderett szállói 

a Palatinus szálló, Mar-
garéta éS Dália szállók 
a legideá isabb tartózkodást biztosítják. 
Mindenki megtalálja itt a viszonyainak 
megfelelő elhelyezést. — Abszolút csönd 

i*a és mondáin szórakozások. 

1 drb „ IZSÁK" mandula szappan kicsi P—.1« 
1 drb „ IZSÁK" fürdőszappan kicsi P—.16 
1 drb „IZSÁK' ' tejkrém szappan nagy P —.48 
1 drb „ IZSÁK" Ovál szappan különleges 

illatokban P - 48 
1 drb „ IZSÁK" lanolin szapa« arcfino-

mító P - - « 
1 kg „IZSÁK"' fürdőszappan P 1.32 
1 drb „ IZSÁK" kölniszappan kiváló mi-

nőségű 10. sz. . . . P—.58 
1 drb „IZSÁK' ' kézmosószappan V10 kg P —.08 
t dkg „ IZSÁK" kölnivíz minden illatban P —.1« 

40 fiókunk kOtelezi cégünkéi 
eav^éges olcsó áron fó ára klszo'gftósára. 

I Z J A A l f 
1 T i s z a Cafos Körút 42. IcL : 32 - 66. 

Résztvesz a lovaskirándulásban harminchat thü-
ringiai kisgazda lovas és husz magyar kisgazda 
ás levente-lovas. A kirándulókat megfelelő szá-
mú lovász kiséri. Az idegenforgalmi hivatalt a 
lovaskirándulók elszállásolása nehéz feladat nló 
állítja. 

a szegedi járásbíróságon, ezúttal harmadkor. A 
két első alkalomkor nem akadt, vevő, ogéswn 
jelentéktelen rész kelt el a közel 6oö holdas in-
gatlanból. 

Az árverés előzménye az, hogy A bárót két 
nővére, gróf . Degenfeld Kristófné és Gerliczy 
Felicia perelte az atyai örökség köteles része iránt, 
amelyet a kúria jogerősen meg is ítélt részükre. 
A 220 ezer pengős követelés lejébon árverezhet-
ték ezután a nővérek a birtokot és hogy köny-
nyebben keljen el, parcellákra osztották, de még 
igy sem volt vevő rá. l^egutóbb az árverezte-
tek azzal a kéréssel fordultak a bírósághoz, hogy 
becsültesse fel újból az ingatlant, inert annak 
az értéke tul magasan van megállapítva és azon 
az áron nem lehet eladni. A szakértők azonban 
még magasabbra értékelték, mint addig. 

Ilyen előzmények ulán került sor szombaton a 
harmadik árverésre, amelyen megjelent gróf De-
genfeld Kristófné és leánya, Anna Mária. Ger-
liczy Feliciát dr. Mandorf Emil képviselte. 

Az árverés vontatottan indult. Sok deszki és 
szőregi gazdálkodó jelent meg vevőszándékkal, 
de egyikük sem vásárolt, részint az árak magas-
sága miatt, részint azért, mert olyan parcellákat 
bocsátottak árverés alá, amely nem kellett nekik. 
Déli egy órakor fejezték be az árverést. 125 
holdak árvereztek el, gróf Degenfeld Anna Má-
ria volt a vevő, aki 9500 pengőért jutott 125 
holdat kitevő parcellák birtokába. Mindegyik par-
cellát a kikiáltási ár kétharmadáért vette meg, 
licitáló nem akadl. Az árverésen tevékenyen közre--
működött gróf Degenfeldné, aki sajátkezüles* 
jelölte ki az árverésre kerülő parcellákat. 

N I VEGYEN FEHÉR CIPÓT... 
AMIG IVEM M T T f l A " H A - H A . . K I R A K A T A I T ! 

C s o d á l k o z n i f o g fehér cipő modelleinken. 
„DIXI " és „RADIO" cipők egyeddrusiiása. — A. B. C. tagja. 

Szombaton harmadszor árvereztek 
báró OerliczQ felii parcelláit 

Árverező nem akadt; 600 hold birtokból 125 holdat gr6f 
Degenfeld Anna Mária veíl meg a kikiáltási ár kétharmadáért 


