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A Délmagyarország kiadóhivatala, kölcsönkönyvtára és 
jegyirodája a Klauzál-téri Európa-házban van. 

Bejárat Aradi-uccán. 

• 13 /Q Kedd. R6m. kai. Franciska f Pro 
• • • / « * • testaris Franciska. Nap na 6 ír a 27 

pt'tkot. nyapmk 17 óra 56 perckor 
Időjárás. A Meteoiológiai Intézet jelentése : Hétfőn reg-

gel 7 órakor Budapesten 2, Szegeden I. Debrecenben 
l , Prágában 2, Bécsben 4, Zürichben 8, Párisban 9, 
Londonban 8, Brüsszelben 8, Berlinben 5, Koppen-
hágában 4, Bukarestben 8, hétfőn délben Budapesten 
7,5 fok Celsius volt a hőmérséklet. Jóslat: Változé-
kony idő, helyenkint kevés esővel, lényeges hőváltozás 
nélkül. 

*ot»cgyi-könyvtár nyitva d. «. 10—l-ig, d. u. 4 - 7-ig. 
Mttictun nyitva d. e. 10—12-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet) 
•yitva d. e. 8—i-ig, d. a. 3—7-ig. 

A színházi előadás este fél 3 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Franki Antal Szent György tér (telefon 118), Zakár Sán-
dor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics 
tér (teleion 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296), 
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). Nvitás reggel 
fél 8, zárás este fél 7 órakor. 

—• Az állam gyógyíttatja a gyógyítható 
rokkantakat. A népjóléti minisiter kórrende-
letben hívta föl a városokat és községeket, 
bogy záros hitáridőn beltll (er]tsnenek fel ki-
mutatást azokról a rokkantakról, akiknek rok-
kantsága szakorvosi gyógykezeléssel, vagy mű-
téttel megszűntethető lenne, Külön jelentést 
kér azokról a rokkantakról is, akiket ipari 
szakmákban ki lehetne képezni. A miniszter 
rendelete értelmében a rokkantakat, amennyi-
ben maguk is kívánják, ujtbb orvosi fölűlvizs-
gálat alá veszik. Erre vonatkozólag a polgár-
mester a közeljövöben hirdetményt fog kibo-
csátani. E körrendelettel egyidejűleg bekérie a 
miniszter a százszázalékos, keresetképtelen rok-
kantak egyéni lapjait is, valószínűleg azzal a 
célzattal, nogy ezeknek a lokkantházakban való 
elhelyezéséről gondoskodjék. 

— A belügyminiszter német gyártmányú 
sokszorosító gépeket ajánl a varosnak. A 
belügyminiszter érd ikes leiratot intézett a na-
pokban a város tanácsához. Bejelenti, hogy a 
jövőben a képviselőválasztási névjegyzékek 
sokszorosításiért nem térit meg semmit a vá-
ros kiadásaibúi, hanem főlajinl a városnak 
teljesen ingyen két „Adrema'-rendszerfl sok-
szorosító gepet, amely a modern technika leg-
újabb és legcsodálatosabb vívmánya. A német 
gyártmányú gépekel ingyen adja át a város-
nak, csupán a hozzá szükséges fölszerelések 
árának megtérítését kívánja. Ez potom hstvan-
hárommiliió koronát jelent, ezzel szemben a 
két fő szereit gép értéke 135 millió korona. 
A gépekkel a város hatósága olcsón és gyor-
san elintézhet mindrn sokszorosítást, a válasz-
tói névjegyzékek sokszorosítását is, tehát aján-
latos a gépek átvétele annál is inkább, mert 
a gyár egyik alkalmazottja személyesen és tel-
jesen díjtalanul vállalkozik a gépek jövendő 
kezelőinek kitanitására. A tanács elhatározta, 
hogy ha már a belügyminiszter ajánlja, bele-
megy az üzletbe. 

— Rákóczi-Ünnepély. Folyó hő 27-én lesz 
250-ik évfordulója annak, hogy II. Rákóczi Fe-
renc megszületett. E nevezetes évforduló alkalmá-
ból a Szegedi Rákóczi-Egyesület március 21-én 
dé'előtt 11 órakor a városháza közgyűlési ter-
mében nagyszabású Rákóczi-ünnepélyt rendez. 
Az ünnepély részletes műsorát most állítja össze 
Lantos Béla elnök az egyesület vezetőségével. 
Kívánatos lenne, hogy a hazafias ünnepélyen, 
amely méltó lesz a nagy fejedelem emlékéhez 
és ameiy teljesen díjtalan lesz, minél számo-
sabban jelenjenek meg. 

— A tudományegyeteme barátainak egyesü-
lete értesiti tagjait, hogy akik az 1925. évre ki-
adott jelentést valamely körülmény folytán — eset-
leg előbb fizették be tagsági dijaikat, — kézhez 
nem kapták, azok részére as évi jelentés «z egye-
aület pénztárosánál (Központi egyetem, Quaestort 
hivatal) rendelkezésére áll. Úgyszintén kaphatnak 
ilyen évi jelentést az egyesület működése iránt 
éideklődők is. 

z Eljegyzés. I tiz Adrienne, Makó és G'ósz 
Lajos jegyesek. (Minden sülön értesítés helyett.) 

— A Szegedi Református Énekkar hang-
versenye és bálja. Szombaton este a Kass-szálió 
fényesen kivilágított nagytermében zsúfolt nézőtér 
előtt folyt le a Református Énekkar első hangver-
senye. A minden számban elsőrangúan összeállított 
műsort dr. Mezey Pál, az énekkar ügyésze vezette 
be néhány elmés és kedves szóval. Az énekkar 
sikerűit és a közönségtől nagy tetszéssel fogadott 
számai mellett Pöschl Margit kedves énekszámai 
és Bárányi Jónás Lilly művészi zongorajátéka 
ragadták el a hallgatók százait. A minden tekin-
tetben sikerült műsor után dr. Horváth József 
karnagy alkalmi csárdása mellett nyitotta meg a 
bálát dr. Szentpétery Ziigmondné bálanyával Tóth 
Ferenc titkár. A lelkes hangulatu bál a reggeli 
6 órai zárórával ért véget. 

x A Délmagyarország kiadóhivatala, kölcsön-
könyvtára és jegyirodája a Klauzál-téri Európa-
házban van. Bejárat Aradi uccán. 

— Nők a debreceni egyetem jogi karán. A 
magyar egyetemeken elsöneK Szeged adu az első 
női ügyvédet. Dr. Ungár Margit kiváló sikerrel 
Szegeden végezte tanulmányait. A debreceni tudo-
mányegyetem most bocsátja szárnyra két első női 
jogi doktorát. Gáspár Lili és Teszler Dóra, a két 
debreceni jogászlány, akik a jogi fakultás négy 
évét Debrecenben végezték, nagy szorgalommal 
tanultak és a vizsgákon sokszor lefőzték a jogász-
fiukat. A debreceni egyetemen néhány hét múlva 
lesz a két első női doktor juris avatása. 

— A munkásdalárdák pünkösdi dalos 
varsanyt. Részletesen beszámoltunk már annak 
a nagyjelentőségű országos dalosversenynek a 
programjáról, amelyet a magyar munkásdalár-
dák rendeznek pünkösd ünnepén Szegeden. 
Megírtuk azt is, hogy a munkásdalárdák a vá-
rostól különböző kedvezményeket kértek. A ké-
relem hétfőn került a tanács elé és a tanács 
ugy hatátozolt, hogy legközelebbi ülésén fog 
határozni, mert a dalos verseny engedélyezését 
éppen most tárgyalja as államrendőrség és a 
tanács nem kiván a rendőri döatés előtt ha-
tározni. 

— Talaki Pál gróf cáfoló nyilatkozata. 
Budapestről jelentik, hogy Teleki Pál gróf a 
Távirati Iroda utján cáfolatot tesz közzé, amely-
ben ezeket mondja: A frankügyi rovatban 
néhány lapban nevemmel kapcsolatban ujabb 
közlemény jelent meg, amely Windiscbgraelz 
herceg áliitolagos eddig ismeretlen feljegyzé-
seihez füz kommentárokat. Windischgraeiz 
herceggel sohasem leveleztem sem Mossulból, 
sem máshonnan, házánál a háború óta soha-
sem voltam, vele együtt értekezleten nem vet-
tem részt. A kombinációk többi részére a vá-
laszt megadja február 18 án a lapokban meg-
jelent nyilatkozatom. Teleki Pál gróf sk. 

x Előkelő bécsi divatszalonok meghívására a 
tavaszi modellek megtekintésére Wienbe utaztam, 
ahonnan a legszebb modellekkel néhány nap múlva 
hazaérkezem. Braan Mihályné, Kelemen ucca 3. 

x Relch Erzsi tavaszi modellkollekciójával 
Wienből megérkezett. Megrendelést vállal. Le-
kopirozott modelleket olcsón kiárusít női divat-
termében, Vár ucca 7. 

— Előadások a bölcsészeti szakosztályban. 
A bölcsészeti szakosztály folyó hó 10 én, szerdán 
este 6 órakor az egyetem Földrajzi Intézetében 
szakülést tart. (Les*ámolópalota I. emelet.) Tárgy-
sorozat: Dr. Schilling Gábor egyetemi m. tanár: 
A francia Alpok jellegzetes részeiről, vetitett ké-
pekkel. Dr. Baáay Árpád egyetemi ny. r. tanár: 
Néhány rómaikori emlék magyarázata, vetített ké-
pekkel. Belépés dijtalan. Érdeklődőket szívesen lát 
az elnökség. 

— Március 20-án folytatódik a Kelemen— 
Szakát*-pör tárgyalás*. A nagyarányú Kele-
men— Szakáis féle pörben a bizonyitás elren-
delése után a biróság ugy döntött, bogy har-
minc napon belül érdemi főtárgyalásra tűzi ki 
a nagy érdeklődésre számot fartha'ó ügyet. A 
tanukiértesitések szerint március 20 án a vi-
déki i l l e t ő i i g a iannk kihal gatásával kezdik 
meg a folytatólagos fő árgyalást. E naplói kez-
dödőleg idézték meg Zadraveez Istvánt, QSmMs 
Qyulát, Eckhardt Tibort, Pallavlclsi Alfonz és 
Sándor örgrófokat, stb. A Kelemen—Szakáts-
pör folytatólagos főtárgya>ását március 27 én 
ismét felfüggeszti a tanács. A mintegy 130 
tanú kihallgatása előreláthatólag hetekig eltart 
s igy az Ítélet csak április végén várható. A 
27 iki felfüggesztés oka az, hogy a hadsereg-
szállítók újrafelvételi kérelmében kell akkor a 
tanácsnak határoznia. 

x Az öt világrész legnagyobb eseménye 
ma az a haltaiianul mgysiserü film, melyet a 
Tízparancsolat óta egyetlen-egy film sem ért 
el. Nyugodtan állíthatjuk, hogy Charlie Chaplin 
n Arany láz" cimü filmje, mely ma az európai 
kontinens fővárosaival egyidősen Budapesten 
is fut, egyike aion litksságszámba menő film-
produkcióknak, ame'yek közvetlenségükkel olyan 
érdeklődést váltanak ki, mint a Ti'parancsolat, 
vagy még régebben a Cezarina óta egy film 
sem. Amit Chaplin ebben a hallatlanul vidám 
komédiájában produkál, meghaladja az eddigi 
legjobb filmjét, a Kölyköt is, melyről pedig 
kozludomásu, bogy Szegeden is 18 napon 
kérészül került már bemutatásra, állandóan 
egyforma nagy érdeklődés ós lelkesedéstől 
kisér en. Chaplinünk már csü őrlőktől kezdve, 
ehát Budapesttel egy időben megjelenik a Bel-
városi Mozi vásznán, bogy 120 percen ke esz-
tol munkát adjon a szegediek nevető izmainak. 
Gondoskodás tör.ént, hogy Chaplin eme világ-
sikert ért filmje meilé egy minden tekintetben 
méltó film kerülj in előjátéknak. Ennek a nem 
kevésbbé mulatságos vígjátéknak „Nem akarok 
nőket látni" a cime, amely öt felvonáson ke-
resztül franciás humorral állandó derültségben 
tartja a nézőket. Az ünnepi műsorok 5, 7 és 
9 órakor kerülnek előadásra. 

— Figyelmeztetés. Ez uton fölhivjnk t. 
fogyasztóink figyelmét arra a körülményre, hogy 
ha villanytelep, vagy gázgyár nevében valamely 
egyén megjelenne lakásukon, ugy kérjék tőle 
föltéllenül személyazonossági igazolványának be-
mutatását követelni. U. i. összes alkalmazottlink 
és munkásaink, akik t. fogyasztóinkat lakásu-
kon keresik föl, ilyen a m. kir. államrendőrség 
által kiállított fényképes személyazonossági bi-
zonyítvánnyal vannak ellátva. Csakis ilyea mó-
don tudjuk elérni, hogy a nevünkkel visszaélő 
egyének lelepleztessenek és a rendőrhatóságnak 
átadhatók legyenek. A Szegedi Légszeszgyár és 
Vlllamtelep. 

— Újra mfikődnl fóg a Képzőművészeti 
Egyesület. A Szegedi Képzőművészeti Egyesület 
március 9 én déltitán hat órakor a városháza 
bizottsági termében választmányi ülést tart, amely-
nek tárgya: az egyesület működésének ajra-
föl vétele. 

x Simon Blanka iparművésznő Budapest, 
IV., Váci ucca 11/B., köszöni a közönség me-
leg érdek'ődísét kiálli'ása iránt. Március 15— 
április 15 ig itt Szegeden iparművészeti tan-
folyamot tart. Jelentkezést kér hírom napon 
beiül budapesti címére vagy 10-79 telefonra 

BELVÁROSI MOZI Telefoni 
Pénztári 5-81 Telefon 11—85. KORZÓ MOZI Telefon 11—85. 

Március 9-én, kedden: Március 9-én, kedden.": 
i 

Ö R Ö K L Ö T T B Ű N . | Ahol a pénz nem boldogság... j 
Dráma 7 felvonásban. Főszerepben 

Azonkívül: 

V I O L A D A N A . 
l: A megtréfált színigazgató. Vígjáték 2 

felvonásban. 

Házassági komédia 7 felvonásban. — Főszerepben: C t S r i W l n d s o r . 

Kabaré a levegőben, vitték 2 tew-i Egyidejűleg: 
bon. 


