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Hirelc 
l f l l / 4 Péntek. Hóm. kat. és pro 
• I I /Oa testdtu Kornél f Qör. kat. 

Metód. Nap kel 4 óra 8 perckor, nyugszik 
8 órakor. 

Somogy i -könyvtár ny i t« d e. 10— l i 1«. 
Múzeum nyitva d. e. 10-12 ig 

Egyetemi kfnyvtár (köiponti egyetem I. 
emelet) nyitva d. e. 8 - 1 lg, d. u. f - 8 ig 

A színházi elósdás este 8 órakor kezdődik, 
iiseteden a gyógyszertárak kózül szolgálatot 

tartanak: franki Antal Szentgyörgy-tér (telelőn 
118), Zakár Sándor Valéria-tér (lelefoi. tW>), 
Temesváry Jórsvl Dugonics-tél (telelőn 793), 
Salgó Péter Mátyás-tér (teleion 2>*i), MoU-
vány Lajos Újszeged (te'eton 846). 

— Az u j béc.i mzgyar követ be-
muta tkozna . Bécsből leienlik: Az uj 
bécii magyar követ ma délben meg-
jelent dr. Hainisch szövetségi elnöknél, 
bogy átnyújtsa neki megbízólevelét. A 
követet dr. Klastorsky miniszteri taná-
csos kiséne ünnepélyesen az elnökhöz. 
Megérkezésekor a díszszázad a nemzeti 
himnusz hangjai m llett tisztelgett. A 
megbízólevél átnyujásának szertar-
tásában, amelyet barátságos beszéd-
váltás előzőit meg, Waber alkancellár 
és LCw.nthal osztálifőnök, az elnöki 
iroda vezetője működőit közre. 

— Szeptemberben nyílik meg az 
állami pénzverOintézet. Budapestről 
jelentik: A bsnkvezérek a készüő va-
lutareform ügyében ma nyújtották át 
megá lap adásukat a pénzügyminiszter-
nek. A valutareform ügye már ig;n 
előrehaladó ! a ádiumban van, ugy hogy 
a pénzOgymi iizlerlől nyert értesülés 
szerint az ui állami pénzverde ez év 
szeptemberében megkezdi működését. 
A p'.nzverde elhelyezése azírt késleke-
dett, mert a ka onaság nem tudta a 
lovassági laktanyát kiüríteni. Ez azon-
ban már megtörtént. 

— Márki Sándor temetése. Budi-
pestről jelenlik: Márki Sindor, sz el-
hunyt kiváló törlénetludóst pénteken 
délután 4 órakor lemelik. A sírnál be-
szédet mond a Magyar Tudományoa 
Akrdémia és a Magyar Történelmi 
Táraulal nevében dr. Lukinich Imre 
egyetemi lanár, a azegedi egyelem ne-
vében Szádeczki Laj JS. 

— Három érdemes iskolai igaz-
gató nyugdíjazása. A kultuszminisiter 
elismeréssel nyugdíjazta Qálffyni Thu-
róctf Erzsébet, fdger JJiief és Mucst 
József elemi iskolai igazgaókal A kul-
iura három érdemdús munkásának ün-
nepélyes keretek kőiöll adták tudtul a 
legfelsőbb miniszteri elismerést. Az ün-
nepségen a tsnfelflgyelőség, az lakola-
azek és gondnokság üdvözölte a nyu-
galomba vonuló igazgatókat. 

— Baniczky bsrmadaior la meg-
tagadta a v.l iomást. Budapestről je-
lenlik : A vizsgálóbíró csütörtökön har-
madszor ment le a fogházba, bogy a 
több mint egy hónap óta fogházba lévő 
Beniczky Ödönt kihallgassa, Beniczky 
azonban megtagadta a vallomást. A 
vizsgálóbíró legyzőkőnyvet vett fel a 
meghiusult kihallgatásról. 

Bljagyzla. Horváth l'onka és Mar-
teaest Jóiset jegyesek. (Mtaden külön 
értesítés helyett.) 

— Görög katholikus mise. Vasárnap 
délelOtt fél 10 órakor a Rozá ia-kápolná-
>>an görög szerteriásu katholikus misét 
mond dr. Torma László makói gOrög 
katholikus esperes-plébános. 

{ A l i c e T e r r i 
| Be lváros iban , j 
S T O E W E R varrógép, S T O E W f l R 
GREIF k e r é k p t r . M I C H B L I N 
CABLE pneua ta t lv , v i l á g m á r k á i 
^ X ^ ' l C J r L V 6 . J í i V 1 " r e is. ki?iróli? 
C O L O M A N N I 0 N Á C vcróeép és keié x-
pá. raktárában, I i s .» La|os-kóiut ?«/a, Artézi 
kkttil sremben. N r g y Javítóm ¡Jhely. j«, 

— 0 százhatvan ho.d vitaii Uiek 
a caaaádi püapOkeég aradalmából. 
Bndapealröl leientik: A csanádmegyci 
püspökségnek kiierjedt földbirtoka van, 
ha nem tariosott fs Magyarország egy-
há.i földbirtokosai közé. Hir szerint a 
cianidmrgyei vitéii szék a cianád-
megyei püspökség uradalmából mos: 
560 holdat ksp vitéii telkek cíl|air/. 

— Franc'a egyetemi hallgatók és 
hallga ónók Kecskeméten. Kecske 
métröl jelentik: Ez évben a harmadit 
diákcsoport látogatja meg Francia-
országot, elsősorban Párist, a Magyar 
Egyetemi és Főiakolai Hallgatók Or-
szágos Szövetsége (MEFHOSz) által 
rendezett külföldi tanulmányul kap-
csán. Augusz us elsején néhány franc i 
diáklány t s diák jön Magyarországra, 
hogy Kecskeméten és környékén meg-
ismerted enek a trsgyar A, föld jelleg-
zetes területi, néprajzi, viseleti viszo-
nyaival. Már eddig is több kecskeméti 
család felajánló ta vendégszere elét az 
ideérkező franciák számára. 

la tant iaatalct a zsimgógában pét-
tekrn célút n 7 órakor. 1 asmagyarázrt 
a t o u f a o n délelőtt. 

k d z t u n g e l . Ennek a aajáiszerü ki-
fejezésnek a h e l e i érelmét a legiöbb 
ember a'ig ismeri Mi a dzsungel? 
Kultuiált embernek sok-sok mísztiku 
mot és veszedelmet rejő, az indiai 
szent foyfnak, a Qangesz torkolaánál 
és az embernél Jóval magasabb bozót-
tal benőit vidék hol az elefánt hátára 
i lesztett kényelmes hordoz) kosárban, 
védett helytől játszi könnyedséggel 
puffan'ja le a vadász az indiai dzsun-
gel félelmetes királyát, a bengáli tig-
rist. így e' képzel ve, a dzsungel nem 
is olyan borzalmas valami. Am nem 
igy á'l a dolog a valóságban. Egy 
ismeri nerü utazási iró, hazánk fia, 
kinek alkalma volt többszőr a dzsun-
gel rejtelmeibe bepiilan'ást nyerni, sőt 
ott napokon keieszlűl kutatásokat vé-
gezni, az indiai dzsungel veszedelmei 
rreg sem közelítik az afrikai dzsungel 
világ borzalmait. Amig ugyanis az 
ind ái Qanges foyó óriási területet fel-
ölelő deltájának lapályos dzsungelé-
ben gázoló ember úgyszólván csak 
egy ellenséggel, a bengáli tigrissel ta-
lálja magát szemben, addig Afrikában, 
a Nílus fol ó felső részein, a harmadik 
és negyedik vizesés és tavak körűi 
felmérhetetlen terjedelmű, emberi szem-
mel át nem látható hegyes-völgyes szaka-
dékokkal és haláttlehelő mérges levegőjű 
ciiási mocsarakkal teli dzsungdekben 
ezernyi ezer éle veszedelem fenyegeti 
az odatévedi halandó*. Mikor az est 
lesiáll, éleire kel a dzsungel és bor-
zalmas, rémes állsihangok keveréke 
veri fet az éj csöndjét Mintha a pira-
dicroufcól ittmarad állatóriisok utődjii 
a világntk éppen ezen a pontján ad-
tak yo'na tataikat at állatvilág rémd 
éa milliónyi mérgea msrásu kigyók, 
hullákra és dögökre leső hiénák, pré-
dára induló oroazlánok, orrszaivuakksl 
viaskodó párducok irtózatos üvöltéssel 
és orditásssl még a legbátrabb ember-
ten is megfagyasztja a vért. A vadak-
nak ebben a torzalmas fülsiketítő kon-
certjébe végül bdeszót a karmester, az 
őserdők reitentheletlea királya, as de-
lén», amelynek levegőt metreszketlelő 
orditáiára aztán elhallgat minden éa 
ijedten, megrémülve vonulnak vitsza 
odúikba a dzsungel fenevidjal A 
trctinika csodálatos dőhsladása, de 
meg iakább a bátor embereknek 
a kuliura szolgálatában való odaadó 
feláldozása lette lebdővé azt bogy ezt 
a hal «eresztő borzalmas dzsungelvill-
got fi'mre átülte ve, kénydmesen ülő-
helyzeiben szemeink eött megeleve-
nedve végig élhetjük. A Korzó Mozi 
vezdősége, mely irindenkcr odatöreke-
dett, hogy a közönségnél' a legujsbb 
éa a leger ékesebb filma trakdókk.l ked-
veskedjek, a Dzsungel istennője dmü 

Йratlan szépségű vllágszenzációs f lm 
agyarországon Budapestet megelőzően 

Szegeden való játszás megszerzésével 
és bemutatásával ismét tenujelét adta 
a közönségével szemben tanúsított fi-
gyelmességének és áldozatkészségének. 

— Az esiialyi z * dóság anyanyel-
véül a magyirt követeli. Marosvásár-
helyről Wantik: Az erdélyi és bánsági 
zsidó hitközségek ma itt megtartott or-
szágos ülésén főleg as iskolsjavaslat-
u l foglalkoztak. Elhatározták, hogy me-
morandum mii fordulnak as nralkodó-
boz és kérik, hogy a létesítendő tör-
vény mondja ki bogv a zsidó feleke 
tett Iskolákban mindig as Iskeiafenn 
tartó szabhassa meg a tanítás nyelvéi, 
vagy pedig engedje meg a törvény, 
hogy a zsidóság a magyar kisebbség 
nyelvet, mint anyanyelvét használhassa. 
Dr. Kecskeméti Lipót nagyváradi fő-
rabbi hatásos beszéddd indokolta meg 
e hslároza'o', kifejtvén, hogy a z sdó 
ság csak emberi és elemi jogokat kí-
ván, azt, bogy az anyanyelvét megtart-
hassa és használja. A kongresszus, 
amdyen Erdély és Bánság összes zsidó 
hilkozségd képv selte'ték maguka*, fog-
lalkozott még a rabbi- és laniióképzés 
ügyével is. 

Németh Mária csodás énekművészeit 
teszi szenzációssá a iulius 8 iki hang-
versenyt. Jegyek Bdvárosi Mozinál. 

— Egy ósi város maradványai . 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Páriából jelentik, hogy Ortsaba község 
határán ásatások kösben egy régi város 
marid lányait fedették fd . Tts lem 
plomnak és hit háznak körvonalait 
már lisztén ki lehd venni. A felfede-
zéstől nsgy eredményeket várnik a 
történelem terén. 

— A tanoncklállitás jutalmainak ki-
osztása. Az ipanestüld által rendezett 
tanonc- és segéd muika kiállítás kitünte 
tettjelnek megítélt oklevelet és jutalmakat 
julius 4 én (szombaton) esti 6 órakor 
fogják az ipartestületi székház nagytermé-
ben ünnepélyesen kiosztani. 

A Színházi Elet szegedi előfizetői 
minden reklamádóval a Délmagyaror-
szág kiadóhivatalához forduljanak. 
Dugonics-tér 11. Telefon 306. 

— A debreceni kollégium Tizian-
képe. Debrecenből jelenlik: A kollégiumi 
nagykönyviárban gyönyörű Tizian kép: 
Krisztus sirbatétele, ragadtatja bátpu.aira 
a könyvtár látogatóit. Boros Jenő ame-
rikai gyáros ulja alkalmából, a püspök 
ur Iránt táplált személyes szimpátiából, 
továbbá megértve a debreceni kollégium-
nak nagy kullurahivatást betöltő szerepét, 
a felbecsülhetetlen müértékü képet csak 
a nagy és önzetlen dr. Baltazár Dezső 
püspöknek ajándékozta, hogy avval a 
kollégium muzeális kincstárát gyarapi'sa. 
A képajándékozásnak nagy horderejű 
országos jelentősége is van, amennyiben 
a Magyarországon csak kevés müvei kép 
viselt Tizian-képsorozatot T u i a n egyik 
nagyon értékes munkájával gazdagította. 

— Középiskolát végzettek gya-
korlati szaktanfolyam». Bndapetiröl 
jelentik: A középi koia átszervezésivel 
kapcsolatcsin egy évei kreskedelmi 
szaktanfolyam nyílik, melyei a gya-
kori ili pályára szándékozók teljes ki-
képzést nyerhetnek. As 1925-1926. 
tanévre auguiz.ui 1-ig laranak a be-
hatások. Középiskolát végzett féifi és 
női növendékek, vagy azok, akik a 
katonai tisztképző la hlyamot sikerrel 
végérték, vagy tanítói oklevelet ayer-
tek, jelentkeihjlnek hallgatói u\ Rész-
letes fdvilágositást a tanfolyam igaz-
gatósága nyújt. (Felsőkereskedelmi is-
kola, Thököly-ut 48., Budapeai.) 

Szombaton este megkezdődik a 
tána az ujtzegedi V.rágh cukrászdában. 
A közönség táncol. Elsőrangú tapeur. 

— Bárddal kettéhaaitotta a fele-
sége fajét. Miskolcról jelentik: Eke 
Ferenc szuhtkállói földműves már hosz-
ssabb ideje ok nélkül gyötörte félté-
kenységére! fíleségét, ami gyakori aur-
lódásokra vezeldt a házaspár között 
Szombaton esle ismét perpatvarra került 
a tor kö öltük. At aasiony hideg n 
vissitutasilo 'a férje gysnutitásail Eien 
a fér| arnrira feldühödött, hogy a tűz-
hely mellől felkapta a haaitóbardot és 
eiy csapáss »1 kettészelte a szerencsét-
len asszony fejét A za|ra benyitott a 
ssobábi Eke sógora, Tamási Józstf és 
le akaria fogni a dühöngő lé jel, aki 
reViesett sógorán ik ét a bátddsi flssse-
viss a vagdalt», azután elmenekült. A 
szomszédok értesítették a csendőrségd, 
amely elrendelte körözését. As asszoiy 
m'ghalt, Titnási Józse'ít súlyos sérü-
léseivel a misk-jid Erzsébd kórháibi 
vitték. 

— A Délmagyarorasag terjeszti a 
Világot Hogy a legnagyobb és méltán 
legkedveltebb főváros 1 demokrata napi-
lap publici ását a magunk részéről is 
előmozdítsuk, kiadóhivatalunk elvál'alta 
Iulius 1-én a Világ u'cai árásiását 
és arra törekszünk, hogy ez a nagy-
szerűen szerkeszteti lap a város egész 
terűidén hozzáférhető regyen. Miután 
tudjuk, hogy sokan vannak, akik min-
dennap megszokták vásárolri a lapot, 
ezek kényelmére szívesen házhoz kild-
jttk nyombin megérkezése után a 
Világot, ha eziránt való kivánságu-
kst bejelentik kiadóhivatalunknak. (Te-
lefon 306) A hdzhozktldés nem jár 
semmiféle kütségget. 

Németh Mária julius 8-iki hangverse-
nyére jegyek Bdvárosi Mozinál. A világ-
hírű művésznő Oberon, Ernáni, Akfa. 
Bolygó hollandi, Troubadour, Tosca ope-
rákból énekel zenekari kísérettel gyö-
nyörű áriákat. (Harmónia.) 

— Az EgyesOll Államoknak van a 
legnagyobb nemzeti vagyont. Wa-
shingtonból jelentik: A napokban Je-
lent meg az Egyesült Államok nemzeti 
vagyonáról szóló múlt évi hivatalos Je-
lentése. E'zerint az Egyesűit Államok 
vagyona 350 milliárd dollár, ami busz 
év ó a 232 milliárd doHár emelkedést 
jelent. 1900 ban ugyanis az Egyesűit 
Á'lamok nemzeti vagyona csak 88 mil-
liárd dollár volt. A nemzdi vagyon 
legnagyobb részét, vagyis 155 milliár-
dot, az ingatlan ér ékek 'eszik. A többi 
része különböző árukban és közüze-
mekben fekszik. Az egyes államok kö-
zül leggazdagabb Newyurk állam, amdy-
n k a vagyona a 31 milliárdot éri d . 
57 személyt sorol fel a kimutatás, aki 
évi egymillió dollár jóveddemmd rendel-
kezik. Ezek knzűl van kellő, kinek évi JO^ 
vedelme 1916-ban az 0000 dollárt tem 
érte e l A kimutatás Henri Ford va-
gyonát 550 millií, Rockefeller vagyo-
nát pedig 500 millió dol árra becsüli. 
Newyork államának mir:den pogára 
állag 25 dollár évi adót fizd, mig évi 
jövedelme három- és négyszáz dol-
lár között mozog. A kimutatás ezen-
kitfll beszámol a többi á lam nem-
zdi vagyonától is. Angoország va-
gyona 88 milliárd dollár. Francia-
orsrágé 67 milliárd, Németországé. 35 
milliárd, Olaszországé 25 m l iárd. 
Spsnyolcrszágé 24 milliárd, Kanadáé 
22 milliárd, Indiáé 21 milliárd, Kínáé 
19 milliárd, Lengyelországé 17 mil-
liárd, Ausztráliáé 9 milliárd éa Svfcé 
4 és félmilliárd dollár. 

20*|,-al olosáM lett a manikűr Qottschallnál, 
— As Egyetem Barátai EgvesBletáaek 

•InBksága tisztelettel lelhivja az egyesület 
tagjainak «gyeimét arra a lótekony sorsjá-
tékra, melyet különbözó jótékonycélu intéz-
mények javára, a Magyar Egyetemi éa Fó-
iskolai Hallgatók Országos Szövetsége — 
MEFHOSz - rendez. 

11.000 k o r . 1 liter bor Valé ia-tér 1. 
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CSERÉPKÁLYHÁK 
kU'ónféle szín- és méretben kaphatok 

Landes berg cementárugyáréhan. 
• 571 

Az Alföld legnagyobb 
táblaüveg raktára 

KÖRÖSI GÉZA űvegezési vállalata 
Mérey utca 8. n< Teleton 9 »7. 

Ifjúsági könyvek 
g a z d a g választéka a 

Délmagyarország 
fr' <dnyfiny.>ldrdban, Dugónk*-tér II. ÍZ. 
T e I e J o n 306. 


