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A Délmagyarország a demokráciáért harcol, fegyvere 
a függetlenség és szókimondás, hátvédje a közönség 

v támogatása. 

IV /11 Péntek. Róm. kat. és protestáns Pr. és 
• J I / I I B /dc. Oőr. kat. Sz. Ív. f . Nap kel 5 óra 

31 perckor, nyugtzik 6 óra 22 perckor 
í̂ mogyi-kőnyvtát nyitva ú. c. 1U—t-ig, d. u. 4 7-ig. 

Mnxenir. nyitva d, e. 10—12-ig 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eir.elet) 

nyitva d. e. 8-1 -ig, d. u. 3-7 ig. 
Szegeden a gyógyszertárak közti! szolgálatot tartanak : 

Frankó Andor Kálvária ticca 17 (tetefon 225), Leinzinge» 
Qyula Széchenyi tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállav 
Albert ucca (Híd ucca) (telefon 391), Nindl János 
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány 
Lajos Ujízeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi 
sugárul (telefon 364). 

— H.ivanezcr munka&t bocsátott,* «1 t 
Rab-vidéki bányákból. Ber'inbül jeeitik: 
Dr. Schrlber kereskedelmi miniszter a poros/, 
országgyűlés főbizottságában jelentést tett a 
Ruhr-vidéki bányászat helyzetéről. Közölte, hogv 
eddig 46800 munkást is 14.000 tisztviselőt 
elbocsátottak. Ezeknek javarésze azonban másut< 
helyezkedett el ugy, hugy most még 27000 
olyan munkanélküli van, aki eddig a bányá 
szatban működött. 

— Vámügyi ntmutatóhivaial a közönség 
rendelkezésére. A pénzügyminisztérium elhatá-
rozta, hagy Vámügyi Utmulatóhlvatalt állit fel, 
amely a fővámház épületében nyer elhelyezést. 
A Vámügyi Uimutaióhivatal hivatása az lesz, 
hogy mindennemű vámíarifális, vámkezelési é* 
vámadminisztrációs kérdésben díjtalan felvilágo-
sítást sdjon ugy a kereskedőknek, mint az 
iparosoknak, illetve a közönségnek általában. 
A hivatal már szeptember 15 én megkezdi 
működéséi. Vidékiek egész napon át, a buda-
pestiek pedig déli 12-től délután 2 óráig ter-
jeszthetik elö a kéréseiket. 

— Szombathelyen lezuhant egy rapü'őgép. 
Szombathelyről jelentik: Ma reggel fél 7 ónkor 
a szombathelyi repülőtérről felszállott egy két-
üléses iskolarepülögép Ond László pilótával 
és Faragó Pál csendőrf*hadnaggyal, mint utas-
sal. A gép a repülőtér közelében 800 miter 
magasságból ismeretlen okokból lezuhant is 
mindkit utasa szörnyethalt. A baleset okának 
kiderítésére a légügyi bwata azonnal vizsgálatot 
indított. Nem valószínű, bogy a baleset * pilóta 
hibájából származott volna, mert Oad László 
mint rendkívül ügyes és tapasztalt pilóti vo t 
ismeretes. 

— Koazorumegváltás. Özv. Wllhelm Mórné 
elhalálozása alkalmából a Msgyar Kender- és 
Lenipar Rt. felügyelő személyzete és munkásai 
600.000 koronát, a Magyar Kender- és Lenipar 
Rt. igazgatósága és tisztviselői egymillió koronát 
adományoztak a munkások szegedi gyermek-
barát egyesületének téli gyermekrutiaakciója 
számára. 

Csak felnőtteknek I uAz asszony ingatag" 
hétfőn <s kedden a Belvárosiban. 

— A vltéxl azék lóversenyt rendez Orosházán. 
A békéivármegyei vitézi szék szeptember 12-én, szom-
baton és 13-án, vasárnap délután 2 órakor Orosházán 
a következő programmal lóversenyt és lovasmérkőzé-t 
rendez. Elad nap: i, Mezőgazdák sikvergenye. 2. Ur-
lovas sikverseny. 5. Hölgyek könnyű díjugratása. 4. 
Díjlovaglás. R. Urlovas gítverseny. 6. Kettős fogatú 
urkocsis verseny. Második nap: I. Mezőgazdák sík-
versenye. 2. Urlovas sikverseny. 3. Hölgyek díjlovag-
lása. 4. Díjugratás. R. Urlovas akadályverseny. 6 Mező-
gazda szekérverseny. A verseny igen nagyszabásúnak 
ígérkezik, amennyiben már eddig több mint 60 nevezés 
érkezett. A két verseny közötti estén az Alföld-szálloda 
nagyteimében a vendégek tiszteletére a vitézi szék 
versenybálat rendez. 

Reich Erzsi legújabb őszi és !é!i modell-
kollekciojával megérkezett. Me, rendeléseke. vál 
lal. Legszebb kalapmodellek után efesón kéfzit 
és alakit kalapot. Vár ucci 7. 

Szeged ós vidéke legnagyobb fiu, férfiruha és női felöltő áruház 

Balázs Jenő Széchenyi tér 2, 
hol a legnagyobb választékban és a legolcsóbb áron szerez-

heti be ruhaszükségletét. 

Állandó nagy szövetraktár! Angol szabóság! 
T i s z t v i s e l ő k n e k árkedvezmény! 
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— Istentisztelet a zsinagógában pént.ken 
dé'ufán hat órakor. A nagy ünnepetet megelőző 
vezeklő fs'entisztelet vasárnap és pénteken 
reggel öt órakor, a többi napokon félhatkor 
kezdődnek. 

— „Párisi Munkások és Parasztok Bankjt*. 
Páriából jelentik: A kommunista párt megala 
kitotta a Párisi Munkások és Parasztok Bark-
jáf. Az uj alakulás formája részvénytársaság és 
a résjvénjtőke nyolcmillió frank. A bsnk célja, 
mint a felhívás közli: tözsdeszerű üzletek le-
bonyolítása, házvételek, a szövetkezetek és 
szindikátusok támogatása és olyan intézmények 
finanszírozása, amelyeket munkátok és psrasz-
tok létesítenek. 

Mra. R . Palotai az angol nye'vtanitást 
szeptember 15 én kezdi meg és kéri mind-
azokat. akik tanulni kivánnak, hogy lakásán 
báró Jósika ucca 32, I. em. jelentkezni szíves-
kedjenek. 

— Félelmetea indiszkrét följegyzések a Goncourt 
testvérek uaplójaban. Párisbó! jelentik: Páris iro-
dalmi és poliiikai köreiben nagy érdeklődéssel várják 
a mai r.apot. Ma járt le ugyanis az a terminus, ami-
kor a Goncourt testvérek hires naplójának második kö-
tetébe, amelyet a Nemzeti Könyvtárban őriznek, be 
lehet tekinteni. A Goncourt testvérek idősebbike ugyanis, 
aki később halt meg az öccsénél, a naplót azzal a 
kikötéssel deponálta a Nemzeti Könyvtárban, hogy azt 
halála után husz esztendővel szabad csak nyilvános-
ságra hozni. Ez a határidő már a világháború alatt 
lejárt ugyan, de minisztertanácsi határozattal 1925 szep-
tember 10-ig meghosszabbitotlák. Miután biztosan tud-
jak, hogy a naplóban sok olyan diszkrét, jobban mondva 
indiszkrét feljegyzés van, amelyek még most is élő fér-
fiakra vonatkoznak, könnyen érthető a napló iránt 
való megnyilvánuló érdeklődés, úgyszintén azoknak a 
szerepet játszó férfiaknak az izgatottsága is, akik sejtik, 
sőt biztosra veszik, hogy a szókimondó Goncourt test-
vérek őket is tollúk hegvére vették. Miután a napló-
ban nagyon kényes tartalmú feljegyzések vannak, hír 
szerint azzal a tervvel foglalkoznak, hogy mielőtt nyíl 
vánosságra hoznák, kikérik Albert Salesnek, Páris egyik 
legöregebb és köztiszteletben álló ügyvédjének vélemé 
nyét és csak abban az esetben fogják a napló második 
részét publikálni, ha a párisi ügyvédi kar nesztora ezt 
megengedhetőnek tartja. Hogy ez meg fog e történni, 
arra nézve nincsen semmiféle biztos értesülés. 

Bárányi zeneiskola (Szt. Mihály ucca 7) 
felvesz növendékeket az összes tanszakokra. 
Szegénysorsu ¡ehe>ségeseknek kedvezmény. 

— RefelámujüágOE harci a kih*gá#l bitó-
lig m óir. Isnere'es, hogy hónapokkal ezelőtt 
a szegedi Reklám Ujsúg ellen egy másik 
megindulásra váró hasonló hirdetési orgánum 
felje'eniést tett a kihágáii bíróságnál. A fel-
jelentés szerint a nevezett újságnak a minlsz-
tenlniksigi sajtóirodától nincsen megjelenési 
engedélye és igy annak megjelenése szabály-
talan. A feljelentés, amelyet Mák József sajtó-
akadémiát vé- zelt fiata ember adott be a rend-
őrségre, szigorú megbüntetését kérte a Reklám 
UjB g kiadójának. A kihágási bíróságon Stadler 
István rendőrkapitány csütörtökön nozta meg 
ítéletéi, amely szerint felmentelte a Reklám 
Ufsógot. Az ítélet indokolása szerint a Reklám 
Újságnak csak Ipari engeúéiy és polgármesteri 
jóváhagyás keli és külön nem szüksége* a 
sajtóosztály terjesz ést megadó engedélye. 

Csak felnőttesnek! „Az asszony ingatag" 
hé'főn és kedden a Belvárosiban. 

Férfi- nő i szövetek jól és ¡olcsón Bihari-
ná1, Püspök hazár, Mifesz^h Kálmán u'ca. 

Megnyí lt 

a sofFőr-tanfolyam 
a LÍK!6 - garageban. 
Ki képzésre jeleni kezni lehet 
Polgár ucca 4 ala't, 621 

Traktorolajat 
gépéhez megfelelő minőségben 
garancia mellett, kimérve és hor-
dótéteiben gvári áron szállít: 
R u h V i l m o s mUszaki és 
gépkeresk. vállalat Mikszáth K. 
u. y. (paprikaplac sarkán). 1 5 

— Bimbóhullás. Immár másodízben éri a leg-
nagyobb csapás, ami szülőket érhet, Szántó Rezső 
szegedi terménykereskedőt és nejét, amennyiben 
egyetlen ötéves kicsi lányuk, Magduska, e hó 
10 én a legodaadóbb ápolás dacára sarlachban 
elhunyt. A szerencsétlen szülők első gyermekéi 9 
évvel ezelőtt ugyanez a gyilkos betegség ragadta el. 

— Nyolc hónapi börtönre Ítélték a aik-
kaaztó magántitkárt. Budapestről jelentik: 
Szende Oyula volt bácsmegyeí főispán feljelen-
tést tett volt titkára: Bernhardt Mihály ellen. 
A felmentésben Szende azzal vádolja a titkárt, 
hogy reábizta megőr és végeit két böröndjét és 
lélikabá'ját, amelyeket a titkár eladott és a pénzt 
megtartotta. Ma tárgyalta az ügyet a t i óság és 
a vád ott azzal védekezett a tárgyaláson, hogy 
ő ajándékba kapta ezen tárgyakat. Ezzel szem-
ben a tanuk azt vallották, hogy Bernhardt csak 
megőrzés végett vette át a bőröndöket és n téli-
kabátot. A bíró bűnösnek mondotta ki Bern-
hardtot sikkasztásért és nyolc hónapi börtönre 
ítélte. Bernhardt az itelet ellen felebbezést jelen-
tett be. 

Csak fefnfftteknek I „Az asszony ingatag" 
hétfőn és kedden a Bslvárosiban. 

Márkus Szoyer I l ike, a 10 éves hang-
csoda holnap, szombaton este fél 9 órakor adja 
hangversenyét. Közreműködik Wagner Károly 
dr. operaénekes, kisér Márkus Dezső operaházi 
karnagy. Jegyek Belvárosi Mozi elővéti pénz-
táránál (Harmónia). 

— „A nók nem tudnak asmmit ugy el-
mesélni, ahogy azt látták, vtgy hallották". 
Berlinből jelentik: Különös biroi indokolásról 
számolnak be most az itteni lapok. Egy asz-
szony hamis eskü bűntettével vádolva állt a 
magdeburgi biróság előtt. Csak egészen cse-
kély pénzbüntetésre ítélték, amit dr. Gutjahr 
biró az indokolásban a következőképen magya-
rázott meg: ,A női nemben általános felüle-
tességnél fogva s tekintetbe véve íz asszonyok-
nak azt a fogyatékosságát, hogy azt, amiről 
meggyőrődheinek, nem tudják meghülöntöz-
tefni attól, amit csak valószínűnek tartanai, 
tehintetbe véve végül azt, h o g y a n t általában 
nem tudnak semmit ugy elmesélni, ahogy ezt 
látták, vagy hallották, nem szabad a törvény-
könyvnek a szóbanforgó esetre vonatkozó pa-
ragrafusát ridegen alkalmazni". 

I f júsági k ö n y v e k 
g a z d a g v á l a s z t é k a a 

Délmagyarország 
kölcsönkönyvtárában, Dugonics tér 11. sz. 
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— Aki gyilkossággal d-cstfesiik, amikor 
részeg. Budapestről jelentik: Békési László 
napszámos bejelentette a főkapitányságot), hogy 
Blatniczky András 40 éves kovácssegéd aug. 
30-án Bertalan ucca 20. ssám alatt a mosódá-
ban azzal dicsekedett, hogy 1922 márciusában 
Besztercebányán egy mfrnököt boxerrel agyon-
ütött és megszökött. Blatniczky Andrást be-
kísérték a főkapiiányságra, ahol oeismerte, hegy 
gyilkossággal kérkedett, de tagadja, hogy el-
kivette velna. Akkor résteg volt és azért dicse-
kedett. A harctéren fejlövést „kapott és ha 
iszik, hamis képzeletei vannak. Őrizetbe vették 
s meglnditot'ák a nyomozást. 

— Uj gyorsírás! tanfolyamok. A Síegedi 
Gyorsírók Egyesülete három hónapos mag>ar 
kezdő, haladó és vitairási tanfolyamot nyit. Jelent-
kezni lehet szombaton délután 6—7 óráig az 
egyesflletrél (Fö'd/áry ucca 2., Honvéd tér 4., te-
lefon 1319 ). A tanfolyamok órái az esli órákban 
tartatnak. Ebben az Évben több tanfolyamot nem 
nyit az egyesület. Minthogy az utóbbi időkben a 
helybeli cégek mindsürüböen keresnek gyorsíró-
kat, felhívjuk a figyelmet a most megnyitó gyors-
irási tanfolyamokra. 

Munkás ruha olc^ó árban kapható Fodor 
Áruházban, Iskola ucca 14. szám alatt. isq 

RívÉsz Béla tánctanintézete Tlsxa-szálló 
I. em. Ritmikus torna- táuckurzus gyermekek 
rés ére. Szalojtánc anfolyamok. Diák, b/kfis és 
felnő t csoporloV. M ganórák. Jereníkezés na-
ponta d. e. 10—12 óra között Tisza-szálló I em. 

| ö n világlátott lesz, mert a | 

| „Világkörüli hajszában* | 
részt vesz héjfőn és kedden. 

I 


