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Fizessen elő 
a Délmagyarországra! 

W/ Ó n Szerda. Róm. kai. is protestáns leró-
mos. Qőr. kat. Zsófia. Nap kel 5 

Ara 56 perckor, nyugszik 5 óra 43 perckor. 
Somogyi-kOnyvtAr nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4-7 ig. 

Manóm nyitva d. e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet) 

nyitva d. e. 8—i-ig, d. u. 3-7-ig. 
A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tarta-

nak: Apró Jenő Kossuth Lajos sugárut 61 (telefon 996), 
„ ~ Ifi i-n v SzéfhpntH «4r /(„l„t„., ot\\ o ti, 

Hét és félmillió dollárt folyósítottak eddig 
Amerikából a városi kölcsönökre. 

Badopest, szeptember 29. Illetékes helyről 
közlik: Ma dilelőtt a Speyer bankháztól a 
pénzügyminisztériumba távirat érkezett, amely 
jelzi, hogy a városi kölesén céljaira ujabb 2.5 
mtUió dollárt utaltak át, amivel együtt mosta-
tdig összesen 7.5 millió dollárt folyósítottak. 

— Kisajátították Andrássy Gyula gróf 
erdélyi birtokát. Kolozsvárról jelenlik: Andrássy 
Gyula gróf jávavölgyi erdöbirtokát végérvénye-
ien kisajátították. A 30.000 holdnyi, egy tag-
ban fekvő ósi fenyvest a román állam vette át. 
Ax őserdő birtokáért négy évig tsrtott a s z í v ó s 

bsre, amelynek a kimenetele végül is a román 
kormány győzelmét hozta. 

— Hindenburg nem kíván ünneplést. Ber-
linből jelentik: A birodalmi elnök felkérte a 
birodalmi kormányt, bogy születésnapit alkal-
mából ne flnnepeljék, a házakat ne lobogózzák 
fal, meri ez politikai összezördülésre vezethet s 
igy meghasonlást idézhet elő az egységre és 
összetartásra ma kfllönöskép rászoruló német 
nép kebelében. 

— Zadravecz István pedagógiai előadást tart 
Szegeden. A Szegedi Tanitó Egyesület október 
10-én tartja évi rendes közgyűlését. Beadványt 
intézett a tanácshoz és a közgyűlés országos 
nevü vendégeinek fogadásával fölmerülő költsé-
gek fedezésére két és félmillió korona segélyt kér. 
Az országos nevű vendégek között szerepel Zad-
ravecz István tábori püspök is, aki pedagógiai kér-
désről tart majd előadást az egyesület közgyű-
lésén. 

— Október elején Szegeden tárgyal Tóth 
Lajos államtitkár az egyetemi építkezések-
ről. Dr. Tóth Lajos kultuszminiszteri állam-
titkár értesítette a polgármestert, hogy október 
elején Szegedre jön a régóla húzódó egyetemi 
építkezések ügyében. A városházán ugy vélik, 
bogy az államtitkár szegedi tárgyalásának az a 
célja, hogy módot találjon rá, miként lehetne 
az egyetemi épületeket az állam hozzájárulása 
nélkül — rosszabb esetben minimális hozzá-
járulásával — a város költségén felépíteni. De 
a városházán tudják azt is, hogy a város kö-
zönsége elment az áldozatkéizség legszélső 
haláráig, amikor 25 vagon buza értékének meg-
felelő évi hozzájárulást ajánlott fel az egyetem 
építkezéseire és további áldozatra már nem 
kapható. 

k Szegedi Vlsshaug Dalkör bálja tech-
aikai okokból el lett balssztva és október 4-én, 
vasárnap este fél 9 órai kezdettel tartatik meg 
a Tisza összes termeiben. «• 

Megjelenik a Művészeti Lexikon 

Park-kávéházban 
ma és minden este 

Kolozsvári Puskás Ottilia 
újonnan szervezett 

7 tagu női zenekara 
muHlköl. » Renden kAvMiAiI Arak I 

Szabad bemenet. 302 

— A német gyermekorvosok kongresszusa. 
Karlsbadból Jelentik: A német gyermekorvosok 
ezidei kongresszusa tegnap fejezte be tárgyalá-
sait Karlsbadban. Dr. Fischl Rudolf, a magyar 
barátságáról ismert prágai gyermekorvos nyi-
totta meg a kongresssust. A kongressiuion a 
gyermekgyógyászat minden fontos kérdését 
megvitatták 70 előadás keretében. A budapesti 
orvosi egyetemet Bókai János, a pécsit pedig 
Heim Pál egyelem! tanárok képviselték. Dr. 
Bókáit a kongresszus tiszteletbeli tagjává vá-
lasztotta meg. 

— Be akarják pörölni a kincstárt a pénz-
iebéyegzéa viaszatartott összegei miatt. Ér-
dekes mozgalom keletkezett azok körében, 
akiknek annak idején, a pénzlebélyegzéskor 
pénzük felét a kincitár lefoglalta. Mint isme-
retes, a kincstár ezeket az összegeket most 
visszaadja az érdekelteknek, akik azonban nem 
igen jelentkeznek pénzükért, mivel azok a vala-
mikor igen jelentős summák, a pénz elérték-
telenedése folytán jelentéktelen összegekké zsu-
gorodtak A közönségnek ezzel a magatartásá-
val azonban, ugylátszik, nincs elintézve a pénz-
lebélyegzés ügye, mivel most löbben pörölni 
akarják a kincstárt, hogy ilyenformán a le-
foglalt összegek valorizálását érjék el. A 
pörre készülő érdekeltek azzal érvelnek, hogy 
a kincstár a magánosoktól kivetett tartozások 
után kamatot kiván, akkor tehát szerintük Jo-
gos, ha pénzüket, ők is annak valódi értékében 
akarják visszakapni az áttmtól. Mint értesü-
lünk, a mozgalom kezdeményezői a nipokban 
már át is adják a bíróságnak ügyüket s a bí-
rói döntést nemcsak a jogászkörök, hanem nagy 
általánosságban az egész közvélemény élénk 
érdeklődéssel várja. 

— Halálozás. Mély gyász érte a Szegeden 
általánosan ismert Patzauer éi Miy családokat 
özv. Patzaaer Mikiáné, May Matild urnö 
Hosszas szenvedés után történt halálával. El-
hunytát gyermekei, unokái, testvérei és kiter-
jedt rokonság gyászolják. Temetése 30-án, 
délután megy végbe a Vörösmarty ucca 7. sz. 
alatti gyászházból. 

Orvosi hir. Dr. Polgár István v. női klinikai 
tanársegéd rendelését Bástya ucca 19. sz. alatt 
megkezdte. Telefon 15—25. n n 

Dr. Reiter Oszkár bőr- és nemibetegségek 
szakorvosa külföldi tanulmányútjáról visszaérke-
zett és rendelését Dugonics tér 11 (MüUer-ház) 
ismét megkezdette. Telefon 16—02. « i 

— Hősök Kegyelet-Stafétája. A Magyar Atlétikai 
Szövetség déli kerülete a fővároshoz hasonlóan 
elhatározta, hogy ezentúl minden évben október 
6-án, az aradi vértanak napján, délelőtt 11—12 
óráig ama kegyeletet, mellyel elesett hőseink iránt 
tartozunk, egy körülbelül 20x400 méteres stafétá-
val, a „Hősök Kegyelet-Stafétájá"rval rójja le. A 
vezetőség reméli, hogy az ünnepet az egész nép 
ünnepévé avatja. A terv szerint a staféta az utász-
laktanyából indul és a Róka, Vaspálya, Petőfi 
Sándor sugárut, Kálvária ucca, Bérház, Kossuth 
Lajos sugárul Szilágyi, Bercsényi, Lengyel, Vásár-
helyi sugárut, Tisza Lajos körút, Takaréktár ucca 
Széchenyi tér, Kárász utca, Dugonics tér, Somogyi 
ucca, Templom tér, Gizella téren át vezet Mivel 
Szegeden a hősök emlékének még nem emeltek 
szobrot, a végcél a Gizella téri vértanú emlékoszlop 
lesz, melyre az utolsó befutók színeikkel ellátott 
koszorút helyeznek. 

— A fővárosi kereskedelmi alkalmazottak 
mozgalmat inditanak az eati hat órai záróra 
mellett. Budapestről Jelenük: A Kereskedelmi 
Alkalmazottak Országos Szövetsége október 
6-án este hét órakor nagygyűlést tart a régi 
képviselőbálban. Követelni fogja a gyűlés, bogy 
az esti hat órai zárási a kereskedők továbbra 
is tartsák fönn. Az indítványozók sierint Buda-
pest kereskedelme még nem áll azon a fokon, 
hoty késő estig nyitva kellene tartani az űr-
ieteket s hogy as alkalmazott zárás előtt el-
mehessen és egy másik felválthassa. Követelik 
továbbá, hogy szombat este bét órától hétfő 
reggelig minden üzlet sárva legyen. 

Kékkúti ásványvíz borral keverve felséges fldttó-
Ital. Kapható minden jobb fűszer é i caemegeazletben. 

A régi fjssakal bohémtanyán ismét 
táncolnak a songora vig hwgjai melleit és a 
mult évből lentmaradt kellemes emlékek u|ból 
visszatérnek a Kis Kass mindenki előtt felejt-
hetetlen órái közé. Ismét táncolnak a régi vil-
lanyfényes bohémtanyán, ahol Beck Miklós 
színházi karnagy zongorázza a legújabb angol 
táncokat, a buja francia simmiket, az amerikai 
lármás fox trottokat és a Kiss Kass ismét be-
bevonul a táncot szerető emberek életébe, mint 
a legkedvesebb szórakozási bely. Színház után 
itt találkoznak nemcsak Sieged bohém világa, 
hanem a legjobb uri közönség is, hogy ilt va-
csorázzon és utáns a legjobb hangulatban szó-
rakoszon. 40f 

— A jövedelem- és vagyonadó elleni feleb-
bezések benyúj tás i határ idejének meghosz-
szabbi tása . A Budapesti Közlöny 216. számában 
megjelent 130.579. számú P. M rendelet szerint 
azoknál a jövedelem- és vagyonadó elleni feleb-
bezéseknél, amelyek folyó évi szeptember 30 ig 
beadatnak, a késedelmet a minden külön kérelem 
és bizonyíték nélkül igazoltnak kell venni és az 
ilyen felebbezéseket abban az esetben is érdem-
leges tárgyalás alá kell venni, ha a fdebbezési 
határidő az illető adózóra nézve tényleg már lejárt 

Qálné Aczél Mária iparművészeti tan-
folyama október 1-én megkezdődik. Érdeklődés 
Rudolf-tér 14. I. em. Telefon 8—88. 

— A zenebizottaág flléae. A városi zenebizottság 
kedd délben dr. Gaál Endre kuttur-tanácsnok elnök-
letével Ülést tartott, amelyen a zeneiskolai beiratkozá-
sokkal kapcsolatosan fölmerült kérdéseket Intézte el. 
Összeállította azoknak a növendékeknek névsorát akik 
számára a tandíjmentesség megadását javasolja a ta-
nácsnak. Elhatározta, hogy a behatáskor beszedett 
jelvételi dijakat beiratási dijra kereszteli á t mert a 
felvételi dij elnevezés bizonyos félreértésekre adhat 
alkalmat. A zeneiskolában ugyanis nincsen numerus 
clausus. Foglalkozott a bizottság egy uj zongora vá-
sárlásának ügyével is. A tanács erre a célra annak 
idején 17 millió koronát engedélyezett, ezért a pénzért 
azonban nem adnak már zongorát. A bizottság az 
összeg kiegészítését kéri a tanácstót 

Conrad Veldt csütörtöktől mutatkozik be 
az idei első nagy attrakciójában, Don Carlos 
cimü kétrészes monumentális filmdrámában. 
Régen vo'.t alkalmunk Conrad Veidt egész 
világon csodált nagy művészetében gyönyör-
ködni, mig most végre alkalmunk less ennek a 
rendkivül tehetségei Istenáldotta művésznek 
nagyvonulu játékában gyönyörködd. Eme leg-
újabb filmjéről csak annyit mondhatunk, bogy 
ezerszeresen fölülmúlja eddigi nagy filmjeit, ugy 
a .Lady Hamilton"-t, mint a . Borgia Lukrécia"-!. 
Richárd Oswald, Conrad Veidt rendezője ebben 
a filmben Veidttel karöltve Don Carlossal olyas 
maradandót alakitotlak, amelyre sokáig fosnak 
emlékezni. Szereposztása olyan, amilyenre még 
példa nem volt. A főszerepet Conrad Veid-
ten kívül Dagny Searves, Eugen Klöpfer.' 
Wühelm Dietterle és Friedrich Kűhne, á 
német színészek leg|ava alakítják, mely 
ssereposxtás maga is késs garanda arra, hogy 
a közönség egy elsőretdü filmet fog kapni A 
szinte páratltn filmremeket egy kicagtató bur-
leszk vezeti be. 

Megjelenik a Művészeti Lexikon. 

Megérkeztek a legújabb őszi-téli női modell 
felöltők, divatkabátok, szőrmekabátok, bandák 
és boák. Kabát, kosztüm és ruhakelmik stb. Mér-
ték szerint készülnek kabátok és kosztümök. 
Elsőrangú kivitel, olcsó árakl Reményiné divat-
áruháza Szeged, Széchenyi tér 2. Főposta mellett 
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I' D o n Carlos ConradI 
Veidt -el csütörtöktől a BELVÁROSIBAN. # 

Simrcioi prima b0X ma^as cip°k 

O / A ^ koronaőrt páronklnt mig « 
4 E 4 U b O O O késrlettart . H A H A ' d p Ő -

in á rahá t , Kelemen ucc« 

H A T V A N I 
Szeged leao lcaóbb röv idáru üi lete * 

tára. — Kirakata ima 


