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Szabadtéri jegyek a 
DÉLMAGYARORSZÁG i 

PARIS TÁNCOL 
Páris, Julius. A hagyományos Julius J4-iki nép-

ünnepbe belevegyültek a királyi látogatás elő-

készületei, A francia lobogók között mindenütt 

ott lebegteti a hűvös, inkább tavaszias, miint 

nyárközépi szél a vidámazinü angol zászlókat és 

az uceákon, a házak között keresztül-kasul húzott 

drótokon tarkálló szines villamoskörték fénye el-

sáppad a királyfogadásra készült dekorációk szem-

kápráztató világosságában. 

Nappali fényben úszott tegnap éjszaka az Opera 

terc, ahol megtorlódtak a jármüvek, az avenu 

két oldalán óriási két szines csillag lebeg a leve-

gőben. Csipkefinom arabeszkjeit, szines vonalait 

villamos fény teszi sugárzóvá. A buleeíird dc Ma-

dcleine kétsoros fái között egyik fától a másik-

hoz kötve a járókelők feje fölött bolthajjtást ké-

peznek a szines drapériák. Mindegyik drapéria 

egy korona alatt találkozik össze, 

A főútvonalon, a Champs-Elysées-avenujén, a 

kocsiutat két oldalán fehérre festett léckerítés vá-

lasztja el a gyalogjárótól; a diadalív körül emelt 

oszlopok körülfutó erkélyei a két ország zászlóit 

csoportosítják. A Rond-point zöld bokrai jó hát. 

tea-ét képezik a metszett üvegből készült piramis-

formájú oszlopoknak, amelyek között szines zászló-

szövetet rendeztek el festői, bő ráncokban. 

A házak legtöbbje már lobogódisábe öltözött, 

3 nagy áruházak, az avenuk és bulevárdok üzletei 

vetekednek egymással kirakatuk ízléses és ötletes 

díszítésében. Persze a motivum a királylátogatás, 

B királyi gárda medveszörsüveges katonái, a skót 

kockás szoknya viselői s természetesen a királyi 

pér és a kis hercegnők arcképei. (Valamelyik ki-

rakatban egy bábu van kiállítva — a kis Erzsébet 

hercegnő teljes mása.) 

Az angol királyi házat ért súlyos gyász miatt 

eltolódott a látogatás dátuma, de ez nem vált 

kárára a fogadásnak. Az előkészületeket nyugod-

tabban lehetett folytatni s az időjárás is halasztást 

kapott ahhoz, hogy megjavuljon. 

Népünnrp a szabadban nap nélkül! De julius 

lá-ikán felderült az ég és a kávésok arca, folyt 

a tánc az ismert helyeken: a Bastille terén — 
mert hisz a julius 14-1 népünnep a Bastille bevé-

telének és egyúttal a francia történet uj korsza-

kának emlékezetére ieadeződik —, a Montmartrc 
halmának tövében, Montparuasson, minden ne-

gyedben forognak a párok... Leírhatatlanul moz-

galmas képet nyújt a Fautrurg Montmartrc, ahol 

a százakra menő apró lobogócskák, piros-kék vil-

lamos lámpácskáit alatt, a kocsiúton járják a pá-

rok, ott van a zenekar... mig a bulevárdró', a 

vásáros bódék felöl idehallatszik az alkalmi áru-

sok kiáltása... 

Tekintettel az angol királyi pár látogatására, a 

»népbálc nem 17-én végződik, mint szokásos, ha-

nem csak huszadikán —( s igy a párisi nép bele-
táncol a királyi vendégfogadás fényébe, örömébe. 

Ingyen bálra volt tegnap hivatalos a »Sportpalo-

tá«-ban egész Páris népe; ingyen előadásra a Co. 
»?iédie Francais-ban, ingyenes kabaréelöadáshoz; 

teherautomobilokra épített vándorszinpad járta bc 

a várost, megállva egyes helyeken s a közönség 

kedvencei: Chevalier, Misttnguette, Tino Rossi. s 

az uj sanzonnie, a máris népszerű Charles Trend, 
az »éneklő bolond*, meg egy csapat kabarémüvész 

is művésznő tartottak szabad előadást. 

A nap a szoká-os kitonai parádéval kezdödött. 

Óriási tömeg ipa.kodott kilenc óra felé az avenu 

Champs-Elysée felé; sokan székekkel, padokkal, 
létrákkal felfegyverkezve; de az élelmesek 10 
frankjával árulták a létra egy fokát, egy helyet 
egy kis sörös ládán, vagy a talgigára fektetett lé-
ceken... • 

A nap végre megemberelte magát, áttörte a 

felhőket, vidáman csillogtatta az ércsisakokat, a 

friss szél meglobogtatta a sötétlovu kolóniai ka-

tonaság vakítóan fehér burnuszát... 

Két és felóráig tartott a menet. A közönség 

azután szerteszéledt, megtöltve a kávéházakat, 

nézegetve a kirakatokat. 

Este újra kezdődött a tánc, Párist elárasztotta 

a fény, az életmozgás, a mámpros életöröm. Egy 

óriási világvásár képét öltötte fel a nagy város; 

idegenek vegyültek a benszülöttek közé s mintha 

egynéhány órára Páris kikapcsolódott volna a 

• gyötrődő, gonddal teli világból... 

R. Barta Irén. 

Mária román anyakirályné 
. meghalt 

Bukarest, jul ius 18 M á r i a román anyaki-
rályné ma délután 5 óra 20 perckor (budapesti 
idószámitás szerint) a sinajai Pelishor-kastély-
ban meghalt. 

Mária anyakirályné halálos ágyánál ott volt 
Károly király, Mihály trónörökös és Erzsébet 
hercegnő- A kormány legtöbb tagja C r i s -
t c a patriarcha vezetésével szintén Sinajábau 
tartózkodik. 

Mária anyakirályné .1870-ben született, mint 
cdinburgi hercegnő. 1895-ben jegfeite cl F e r -
d i n á n d Hohenzollern herceg, aki első Ká-
roly román király, akkori román trónörökös 
unokatestvére volt- Férje. Ferdinánd. 1914-ben, 
mint I- Ferdinánd lépeti Románia trónjára. I 
Ferdinánd 1927. jul iusában halt meg. Ferdi-
nánd királv házasságából ^ í a t gyermek szüle-
tett. okik közül öt még életben van és a legidő-
sebb fiu II. Károly, a mostani román király. 
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— Betiltották a szakszervezeti bizottság ma 
esti gyűlését. A szegedi szakszervezeti bizott-
ság közli, hogy a 19-re, kedd este fél 8 órára 
hirdetett nyilvános szakmaközi gyűlését, ame-
lyen az előadók a munkaidő, n munkabér, a fi-
zetéses szabadság és az ellenőrzés kérdését 
akarták ismertetni, a rendőrhatóság betiltotta. 

— Nagy érdeklőlés a TIKAV iránt. A Ti-
szántúli Ipari Kiáll ítás és Arumintavásárra ju-
lius 15-én járt le a kedvezményes jelentkezési 
haláridő. A gyáripari területen a vas- és gép-
ipar. a textilipar, a vegyészeti ipar, az élelme-
zési ipar, a faipar, villamossági ipar legjelen-
tősebb vállalatai vesznek részt, mig a lakbe-
rendezési és ruházati ipar a külön kézműves-
ipari pavillonban foglal helyet. A kereskede-
lem csarnokában, ahol mindig nagy az élénk-
ség Debrecen legreprezentánsabb kereskedelmi 
cégei mutat ják be áruik gazdagságát. Minden 
jel arra mutat, hogy a folyó évi vásár az eddigi 
kiállilásokat felülmúló lesz. 

— Kinevezték a szegődi kereskedelmi és Ipar-
kamara területére H bádogos és vizvezetékszerelő 
ipari legkisebb munkabéreket megállapító bizott-
ságot. Az iparügyi miniszter most nevezte ki a 
szegedi kani ara területére kiterjedő hatállyal a 
bádogos- és vlzvezetékszerelö iparban a legkisebb 
munkabérek megállapítását végző bizottságot. Az 
elnök dr. V á 1 v i Sándor ítélőtáblai nyűg. alel-
nök, alelnök G ö m ö r i Andor ny. kir. törvény-
széki tanácselnök. Rendes tagok a munkaadók ré-
széről dr. B á r k á n y i Ferenc vizvezetékszerclö-
mester és B e r t a Károly bádogosmester. A mun-
kavállalók részéről kinevezett tagok Bírna István 
és Gzégé. István. A bizottság jegvzője P l t e skó 
András kamarai titkár. A bizottság a közeljövő-
ben megkezdi működését. 

Az arcbőr célszerű ápolásához mindenek7* 
előtt az szükséges, hogy bélmiiködésünket reg-
gelenként éhgyomorra egv pohár természetes 
„Ferenc József" keserüvizzel megfelelően el-
rendezzük. Kérdezze meg orvosát. 

— GFB Sisters fürdődresszrk egyedül PolláK 
Testvéreknél. 
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Gumiharisnya 
fájós, Hngadt és viszeres lábakra, 
készen és mérték után H ö F L E 
Klauzál-tér 3 sz. — Gyógyhaskötök, 

sérvkötök, suspenzorok raktára. 

— Halálozás. S c h w a r t z Erzsébet 27 éve» 
korában julius 17-én rövid szenvedés után el-
hunyt. Temetése 19-én, kedden reggel fél £ 
órakor lesz a zsidó temető halottasházából. 

— Felhívás a kereskedelemben foglalkoztatott 
segédmunkásokhoz. A szegedi szakszervezeti bi-
zottság felhívja a kereskedelemben és rak-
tárakban (füszer-csemcge, gyarmatáru, takar-
mány, festék, üveg és üvegáru, porcellán, fajansa 
és zománcáru, papir, könyv, textil, posztó, bélés-
áru, cipő és egyéb ruházati cikkek, vasáru és 
műszaki, épület és aszlalosfa, stb.) foglalkoztatott 
segédmunkásokat és kifutókat, hogy a minimális 
munkabérek és -a heti 48 órás munkaidő rendezé-
sével kapcsolatos adatok felvétele végett a sze-
gedi szakszervezeti bizottság titkári irodájában 
(Hétvezér-ucca 9., II. emelet) hétköznapokon üz-
letzárás után. vagy vasárnap délelőtt 9—12-ig fel-
tétlenül jelenjenek meg. 

Kávéporkölée naponta reggel 7—ÍMg Kocsisnál 

— Krep de schin esőkabátok minden szinbea 

18 pengő Bliu Ignálz cégnél, Kelemen-u. &. 

— Herzl Tivadar-emlékiinnépély. A Magyar 
Cionista Szövetség helyi csoportja Herzl Tivadar 
halála évfordulóján ma esle 7 órakor istentiszte-
let keretében emlékünnepélyt tart. Beszédet mond 
dr. Frenkel Jenő. Ugy a tagok, mint W'IZO-ta-
gokat cs az érdeklődőket meghívja a vezetőség. 

— Lőgyakorlat a baktói lőtéren. A szegcdi ál-

lomásparancsnokság közli: Augusztus 8, 9, 12. és 

18-án 8 órától 1 óráig a helyőrség csapatai a bak-

tói harcszerű lőtéren éles tölténnyel lőgyakorla-

tot tartanak. A fenti napon a jelzett idő alatt a 

szeged—sándoríilyi utat a közlekedés elöi elzár-, 

ják. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak' 
a Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 4 fiatal 
asztalos, 2 kovács, 1 fazekas, 7 bognár, 2 konftik-
ciós szabó, 1 köszörűs, 4 borbély, 1 magyar szűcs, 
1 szíjgyártó, 8 pincér, 5 hónapos mindenes. Nők: 
1 kiszolgálónö, 5 hölgyfodrásznő. 2 varrónő, 1 • 
iiapszámosnő. 2 kőlszövőüő. i szőnyegszövőnek 


