
D B L M A Q Y A R O R S Z Á G 19Í6 február 24 

A Délmagyarország kölcsönkönyvtáráhan megvan Wedekind, Schaw, Schnifzler, 
Jack London, Courths-Mahler valamennyi magyarul megjelent munkája. 

II 19 M Szerda. Róm. kat. Mátyás Kán. f Pro-
n f m ^ m ttstaru Mátyás. Nap kü 6 ura 51 

pert kor, nyugtaik 17 óra 36 perekor. 
A Meteorológiai Intézet jelentése: Hazánkban minden-

felé voltak esők, 10 milliméternyi nagyobb mennyiség-
ben csak Tarcalon és Tokajon. A hőmérséklet emel-
kedett és ma reggel általiban 5 fok Celsius felett van. 
Jóslat: Változatlan felhős idő hösülyedéssei és kevés 
csapadékkal. 

•onsogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 
atttaoam nyitva d. e. 10—12-ig. 

Bgyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet) 
cyitva d. e. 8—l-ig. d. n. 3—7-ig. 

A színházi előadás este fél 8 érakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak kőzOl szolgálatot tar-

tanak : Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225), 
Leinzinger Gyula Széchenyi tér (telefon 352), Mo-
csáry Sándor Kelemen ucca (telefon 391), Nindl János 
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány 
Lajos Újszeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi 
sugárút (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
fél 7 órakor. 

— A vároa részvéttávirata Glattfeide. 
pftapöknek. A tanáci kedden a polgármester 
javaslatára elhatározta, hogy a város hatósága 
és köiönsége nevében részvéttáviratot intéz 
Glatijetder Gyula megyéspüspökhöz, édesanyja 
elhunyta alkalmából. A tanács hirom tagja a 
püspök hazaérkezés* után személyesen is <ol-
máctolja majd a város részvétét. 

— Kiss Farenc betegség* miatt marad i 
el a Kaszinó Sz*ch«nyl-vacsorája. Ismeretes, 
hogy a szegedi Kaszinó a mult hét szombatján 
Széchenyi vacsorát akart rendezni, amelyre 
minden előkészület meg is toriént. A vicsorárs 
többek között meghívták Teleki Pál grófot is, 
a varos első kerületének nemzetgyűlési képvi 
seíőjét, akinek az egységes pártba való belépése 
nagy feltűnést kellett a városban. A Kaszinó 
Széchényi-vacsorája azonban elmart dl. A vá-
rosban olyan hirek terjedtek el, hogy a vacsora 
azért maradt el, mert Teleki lemondott a rész-
vételről. Ezzel szemben illetékes helyen ugy 
informáltak bennünket, hogy a vacsorát Kiss 
Ferenc minisztert tanácsosnak, a Kaszinó elnö-
kinek súlyosabb természeti betegsége miatt 
kellett bizonytalan Időre elhalasztani. Teleki 
Pál grófot, aki a meghívást elfogadta, erről « 
táviratban értesítették és ezért nem jött el " 
Szegedre. 

— Miletlcs Szvetozár. Újvidékről jelentik: A 
kormány és a szkupstina, továbbá a kulturális 
és politikai testületek képviselőinek jelenlétében 
kedden ünnepelték meg Miletlcs Szvetozár szüle-
tésének századik évfordulóját. Miletics, aki 
1860—1890-ig a magyar politikai életben szerepet 
játszott, a bácskai Mozsor községben született. 
Tanulmányait Pozsonyban, Pesten és Bécsben 
végezte. Újvidékén nyitott ügyvédi irodát, majd 
1866 ban Pesten lapot alapitolt Zasztava (Zászló) 
cimen. Politikai pályája elején a magyarokkal való 
együttműködés hive volt, később tevékeny rész! 
vett a nagybecskereki program megállapításában, 
amely a magyar nemzetiségi törvény revízióját és 
Horvátország számára önálió államiságot követelt. 
1875-ben a magyarság ellen fordult, politikai tevé-
kenységeért fogházban is ült, de 1882-ben már 
ismét az országgyűlés tagja volt. Elméje azonban 
csakhamar elborult és 1895 ben meghalt. 

11— A Szegedi Katholikus Nővédő Egyesület 
Korona ucca 18. szám alatti székházában ma dél 
után 5 órakor lesz a második nagyböjti ájtatos-
ság. A szentbeszédet dr. Csaba Jenő piarista tanár, 
hitszónok tartja. Csornák Elemér karnagy orgona-
kiséretével Rapcsány Jánosné Simon Mária és 
Simon Gitta duettet énekelnek. 

x Gyermekíánckurzua kezdődik B. Jakabffy 
Rózsi táccintézetében, Kass sakkterem. Irat-
kozni naponta 5—7-ig. 

— Vágó József előadása. Vágó József, a Pes-
ier Lloyd közgazdasági rovatvezetője, aki a munka-
bérstatisztika és az életszínvonal alakulása szem-
pontjából rendkivüi fontos indextáblázatairól or-
szágszerte ismeretes, szombaton, e hó 27-én este 
fél 7 órakor a kereskedelmi és iparkamarában 
„A konjunktura, agyakorlat és a statisztika ellen-
tétes megvilágításában" cimmel előadást tarL Az 
előadásra, amely visszapillantást nyújt az elmúlt 
évek gazdasági eseményeire és egyúttal a jövő 
kereskedelmi és ipari kilátásokat is vázolja, az 
érdeklődőket ezúton is meghívja a szegedi keres-
kedelmi és iparkamara elnöksége. 

— A Dugonics-Társaság felolvasó ülést. 
A Dugonics-Társaság 28-án, vasárnap délután 
4 órakor a városháza közgyűlési termében fel-
olvasó-ülést tart. Réti Ödön rendes tag és 
Hegyi litván vendég novellát olvasnak fel, 
Kolozsváry Bálint egyetemi tanár pedig szék-
foglalót tart a Jogfolytonosság gondolatáról 
ctmmel. 

— A Szegedi Zsidó Nőegylet vezetősége az 
aiábbi sorok közlésére kérte lapunkat: Szomba-
ton este zajlott le a asszon egyik legfényesebb és 
leglátogalottabban sikerült bálja. Óriási közönsé-
get vonzott a Szegedi Jótékony Nőegylet műsoros 
táncestélye, ahol nagyszámú vigalmi bizottság biz-
tosította dr. Rottenberg Páiné elnöklete alatt az 
est sikerét. A Tisza szálló nagyterme kicsiny volt 
azon kíváncsiak befogadására, akik gyönyörködte-
tésére dr. Bedő Imréné urnő rendezése mellett 
a kitűnő Révész mester áitai betanitott szebbnél-
szebb táncokat lejtették a csodaszép uri asszo 
nyok és leányok, prolesszionistát megszégyenítő 
ügyességei. A bűffét Perl Pálné és Löbl Imréné 
úrnők fáradtságot nem ismerő szorgalommal gyűj-
tötték és valósággal látványosságszámba meni 
ezen adományok szépsége. Az előadás alatt és 
után úriasszonyok és leányok kínálgatták a szo-
kott kedvességgel az izes falatokat és igy hajnal-
ban egy felejthetetlen éjszaka emlékével alig akar-
tak szétoszlani a mulatók. 

z Ügyvádi hir. Dr. Dettre János ügyvédi 
irodáját Szegeden, Valéria fér 10., I. em. újra 
megnyitotta. Telefon 10—20. 

—;A Kitartás sporttelepe. Mint ismeretes, a 
város hatósága kihasított a Kitartás Egyetemi 
Atlétikai Club számára megfelelő területet az új-
szeged! bérföldekből, de kötelezte az egyesületet, 
hogy az érdekelt bérlőket kártalanítsa. A kormány 
a közgyűlésnek ezt a határozatát már jóvá is 
hagyta, azonban a KEAC bejelentette a tanácsnak, 
hogy a területet nem veheti át, mert nincs ele 
gendő pénze a bérlők kártalanítására. Ellenben 
azt kérte, hogy a város hasitson ki az egyetemi 
sporttelep céljaira öt holdat az ujszegedi legelő-
ből. A tanács elhatározta, hogy négy hold kihasi-
tását és átengedését javasolja a .közgyűlésnek. 

UJ KÖNYVEK A DÉLMAGYARORSZÁG 
KÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁBAN. Nikoláj Gogoly: 
Mirgorod, Molnár Ferenc: Riviéra, Her-
czeg Ferenc: A híd. 

— Zenekart akarnak alakítani « leven-
téknek. A szegedi testnevelési tanác? beadványt 
intézett a város tanácsához és bejelenti, hogy 
megkezd:e a levele-zenekar szervezési mun-
kálatait. A szükséges zenesxerszámok és kották 
beszerzésére azonban százmillió korom keltene. 
A tanács elhatározta, hogy foglalkozik ezzel a 
kérdéssel, mert reméli, hogy a levente-zenekar 
alapja lesz a majdaJ városi zenekarnak. 

x Felsővárosiak figyelmébe! Dr.Mogán 
Béla krrűleli tisztiorvos reodeiéseit néhai dr. 
Baneth Samu rendelőhelyiségében (Szen'györ?y 
ucca 15, I. em.) megkezdette. Rendül: d. e. 
8—9-ig, d. u, 2—4-ig. Telefon 6-67. sz. 
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lese cimü filmben 

Izgaüsas Fred Thomson 
TOM MIX vetélytársával 

péntektől a K o r z ó M o z i b a n , 

felvételei 

— Nemzttgyalázásétt elítélt baptista lel-
kész. Budapestről jelentik: Walter Oyörgy bap-
tista lelkén 1923 junius 19-én a soproni 
vonaton ufszott és útitársaival politikai vitába 
bocsátkozott. Vitatkozás közben ócsárolta a hazai 
állapotokat és arra utalt, hogy „a disznó átla-
polok következtében ilyen nsftéi a megélhetés". 
Magyarországon terror van és nincs igazság, — 
mondotta. As útitársai közfll egyik feljelentést tett 
e kifejezések miatt. A bflntetötörvényszék nem-
zetgyalázás vétsége cimén hathavi fogházbün-
tetésre ítélte a bapüsla lelkészt. Ai Ítélőtábla 
az elsőfokú bíróság Ítéletét helybenhagyta. A 
Kúria ezzel szemben is mérlegelte a vádlott 
javára fenforgo nagyszámú enyhitő körülménye-
ket és ezért az atsóbirósigok által kiszabott 
büntetést egyhónapi államtogházbSntetisre ssál-
litolta le. 

x Ha Dalcrose-táncbemutató a Kait 
Raunlon keretében R. Szentpál Oga és 
növendékei közreműködésével, művészi rnűsor-

~ral. Tánc rulett. Divatbemutató. A teadéluác 
5 órakor kezdődik az emeleli nagyieremben. 
Károlyi zeneiara játszik. Belépődíj nincs. 

— öngyilkos lett a börtönbea egy keres* 
kedő, aki két kedvetél megölte. (Budapesti 
tudósítónk jelen i telefonon.) Prágáböl jelentik : 
A börtönben tegnap öngyilkos lett Baráa Hen-
rik prágai kereskedő, akt a mult év őszén két 
szeretöjet a Tátrában megölte es elásta. A bör-
tönében szögeket és lüket nyelt le, ahonnan i 
kórházba szállították és megoperálták. AlUpota 
súlyos. 

UJ KÖNYV A DÉLMAGYARORSZÁG KÖL-
CSÖNKÖNYVTÁRÁBAN. RománnéG. Klára 
írás és egyenlőség. 

— Makón 240 szövetkezeti házat építenek. 
Makóról jelentik: A városban és környékén 
mintegy 240 lakóháznak szövetkezeli uton való 
építését vették tervbe. A házak építési költsé-
geire nézve részben a tagsági díjat, részben 
pedig a népiólé'i miniszter által rendelkezésre 
bocsátandő 7—8 százalékos kölcsönt használ-
ják fel fedezetül. Az előkészítő munkálatok már 
befejeződlek. 

— A szegedi folyammérnökség uj vezetője. 
A földmiveiesi miniszter Andrássy Gyula minisz-
teri osztálytanácsost, a szegedi folyammérnöki hi-
vatal vezetőjét, saját kérelmére Budapestre he-
lyezte át. A folyammérnökség uj vezetőjéül a 
miniszter Nagy Gyula miniszteri osztálytanácsost 
bizta meg. 

x FQszerkereekedők figyelmébe I Az uj 
miniszteri rendeiet értelmében zsirszóda kiszol-
gálásánál a csomagoláson előirt szövegű nyom-
tatvány kaphitó a Déimagyarország Hírlap- és 
Nyomdaváítatat R.- 7T-nál, Sí eged, Petőfi Sán-
dor sugárut 1. Telefon 16—34. 

— Zsirszódát ívott egy nevelőnő. Tamáska 
Kató nevelőnő, Szentgyörgy ucca 7. sz. alatti lakos, 
afeletti bánatában, hogy szolgálatából elbocsátot 
ták, zsirszódát ivott. A mentők súlyos sérüléseivel 
a közkórházba szállították. Állapota életveszélyes. 

— öngyilkos I*it a m«<ny$aszony az es-
fcfivő «i6it. Kecskemétről jelenük: Gábor Anna 
líjos rizsei lciny esküvőjére készülődött. Negyed-
óra muSva kellett volna templomba indulni, 
már rajta volt a menyasszonyi ruha. Egy percre 
egyedül maradt a szobában, hirtelen előkapta 
bátyja vidás*fegyverét és szivén lőtte magát, 
Mire a háznép berohant, már meghslt. Hátra-
aag<ro>t leveléoen azt irja, hogy nem lud örök 
hűséget esküdni annak, akit nsm tud szeretni. 

x Fehér éa ajonr hímzésre a varrógépen 
teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singet 
varrógép részv.-társ. Szesed, Kárász ucca 1. 

— A gyilkos szándékú vendég. Budapestről 
jelentik: Kedden a hajnali órákban a Veresegyhá-
zától mintegy három kilométernyire levő Erdő-
városban Horváth Jenőt és fe'eségét lakásukon 
ismeretlen tettes megtámadta. Eíes szerszámmal 
betörték az asszonynak a fejét és az egyik ütés 
teljesen átszakiioita a koponyacsontot. A csendőr-
ség letartóztatta Németh Imre nyugdíjas postást, 
akinek a házaspár aznap este szállást adott. 
Németh tagadja, hogy ő követte volna el a rabló-
támadást. 
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