6

DBLMAGYARORSZAQ

AZ ÜLDÖZÖTT LEÁNY, Í
1IB IOA.
Szerda. ffóm. kai. Gábor föa. f ProK18 / £ * l i testáns Gábor.
Nap kel 5 ura 57
perekor, ipaguik
18 úra 17 perekor.
&o»ogyi-2sönyvt£j nyitva d . e . iO- l-ig, d . a . 4 7-ig,
Mtix?am nyitva Ű. e. 10—12-i«.
'Ágyetetni
könyvtár (központi egyetem I. arasiet)
ayitva d. e. 8—í-ig, á. a. 3—7-ig.
A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik.
Szegeden
a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225),
Leinzlnger Qyula Széchenyi tér (telefon 352), Mocsáry Sándor Kelemen ucca (telefon 391), Nindl János
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvánv
Lajos Ujízeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi
sugárut (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este
.íl 7 órakor.
— A városok 10 millió dolláros kölcsöne a
beruházások megkezdése nélkül kevesebb lesz.
Budüpesiröl jelennie: A magyar városok a mult
esztendőben, mint emlékezetes, 10 millió
dolláros

kölcsönt vettek föl Amerikában, amelyből külön
féle közmunkákat
szándékosak végeztetni. Min-

den város elkészítette a maga beruházási programját, amelyet a belügyminisztérium é3 a pénzügyminisztérium alapos letárgyaiás után jóvá
hagyott és ennek alapján történt az egyesített várost kölcsönnek szétosztása. A kölcsönök folyósításánál érte a városokat az első mrg epetés,

amennyiben a jelentékenyen névérték alatt álló elszámolási árfolyamon kivül a kamatokat és az
első törlesztési részletet is levonták. A kapott

összegeket, miután ősszel a munkaiatokat már nem
tudták megkezdeni, a városok a pénzintézeteknél
helyezték el takarékbetétképen. De ez ujabb vesz-

Z

National attrakció

— Díszülés az Egyetem Barátai Egyesületének nyelv-, történet- és bölcsészettudományi
szakosztályában. A szakosztály f. évi március
27 én, szombaton délután hat órakor a központi
egyetem II. emeleti aulájában II. Rákóczi Ferecc 250
éves születési évfordulója alkalmából diszülést tart
» következő, műsorral: 1. Elnöki megnyitó, mondja
d r. Buday Árpád egyetemi tanár, Hnök. 2. Eszterházy Antal gróf császári ezredes Rákóczi hűségére
tér címmel előadást tart dr. Firbás Oszkár állami
főreáSiskulai tanár. 3. Lévay: Mikes cimü költeményét szavalja Neubeller József. 4. Rákóczi Szegeden cimmel előadást tart dr. Banner
János
egyetemi magántanár. 5. Az Egyetemi Ifjúsági
Énekkar kurucdalokat ad elő. Belépődíj nincs.
Érdeklődőket szívesen lát az Elnökség.

Korzó Moziban.

— A szabadegyetemi előadások snrán folyó
hó 25 én, csüiör ókön dr. Szentpétery
Zsigmond
egyetemi ny. r. tanár beszél A tűzhányókról, vetített képekkel. Ez az előadás kivételesen délután
öt órakor kezdődik.

z JÖmindaégfl here, széna #e szalma
minden mennyiségben topható a Damjanich
uccai széaatelepen. Telifon 3—35.
né

— Kétasázbatvanmiflió koronát csalt ki
egy nyugalmazott ezredes és a pénzt elmulatta. Budapestről jelentik: 1923 ban és
1924-ben, amikor a trafikárak folytonosan emelkedtek, Kovács Aurél nyugalmszott ezredes, aki
rokonának trafikját vezette, fölkereste vagyonos
ismetösait, akik ól nagy összeg* kölcsönöket
vett föl. A trafikárak körülbelül ötven százalékkal magasabbak lest nek — mondotta — és
ha most sok árut bevásárolok, letemes haszonra
x Nyilatkozat. A Friss Újság és Délmagyar- (eszek síért, amiből önöknek is juttatok. Mintország mai azámábin leadott, nevemmel ellá- egy 14 ismerősétől
összesen 260 m i l l i ó t veti f ö l ,
tott „N ilatkozai" ra nevem aláirása nem fő em de ahelyett, hogy dohányárut vásárolt volna, a
származóit, arra meghatalmazást senkinek nem e agy öss eg pénzt lassanként elmulatta. Amiadiam Böröcz Pál.
kor a hitele ők látták, hogy semmi reményűk
T41
sincs pénzük visszaszerzésén?, följelentették
flerczeg Ferenc képes szépirodalmi hetilapjának, az Uj időknek következő húsvéti számában
Kov cs Aurélt, akit a rendőrség letartóztatott.
veszi kezdetét Csathó Kálmán érdekes regénye. A 12. Tekintettel a sértetlek és a tanuk nagy számára,
szám közli Herczeg Ferenc uj regényének folytatását,
a büntetőtörvényszék Ctengey-tanácsa négy naFarkas Imre veiset, Benedek Etek, Rákosi Jenő és
pon át tárgyalta az ügyet s ma hirdette ki ÍtéDánielné Lengyel Laura cikkeit, Csathó Kálmán és
André Birabeau elbeszéléseit. Azonkívül közöl számos
letét, amelyben Kovács Aurélt két évi éshátom
érdekes és időszetü cikket és képet. Az Uj ldök előhónapi
fegyházbüntetésre
i t i l t e a biróság.
fizetési ára negyedévre 80.000 korona. Mutatványszámot
kivánatra ingyen küld a kiadóhivatal,
Andrássy ut ití.

Budapest, VI.,

z Febér éa ajeor hímzésre a varrógépen
teljesen ingyen tanitja meg vevőit a Singer
varrógép részv.-társ. Szeged, Kárász uc ca. l m
— Kétfc<pvis«I6ellenséges öaszs&ik özésc
után. Ilyen módon a városokat olyan csalódás
Budapestről jelentik: A nemzetgyűlés keddi
érte, hogy az eredetileg kiszámított kölcsönnek ma
már csak körülbelül a kétharmadrésze
v a n meg, áiesén a Rakovszky miniszter beszéde után kölegyharmadrésze pedlq elveszett, mert fölemésztet- csönösen súlyos szavakkal sértegették egymást
tek a költségek, az árfolyamkülönbözet,
a kama- Szomjas Gusztáv és Györki Imre. Az eset kinos
tok és a törlesztés.
A kölcsönnek ez az összeföltűnést keltett.

teséget jelenteit számukra, mert a takarékbetétek
után sokkal kisebb kamatot kaptak, mint amenynyit nekik kamat fejében fizetntök kell a kölcsön

zsugorodása igen nagy
zavarokat okozott, mert a
városok most már nem tudják elvégeztetni mind
azokat a munkálatokat, amelyeket szándékoztak és
a beruházások egyrészét kénytelenek elhagyni.
Sopron városa például 12 milliárd koronát veti
igénybe a külföldi kölcsönből. A 12 milliárd aztán a valóságban sohasem volt meg, hanem csak
papiroson. A városnak mindössze 8 milliárdja
van,
amelyből a villanytelepet és a vízvezetéket fogják
átépíteni, a gázgyárra pedig nem marad semmi.
Négymilliárd elfogyott anélkül, hogy abból egy
fillért is hasznos célokra tudtak volna fordítani.
Sopron város példája nem egyedülálló, igy van ez •
az összes városoknál.

1936 március 25.

— 30 GARASÉRT naponta megveheti BECSBEN a rikkancsoknál
a „DÉLMAGYARO R S Z Á G uo t .
x Legújabb tavaszi és nyári modell kalapújdonságok megérkeztek. Alakitások modell után

jutányosán. Gotdgruber Irén, Somogyi u. 23.

— Adomány a felsőipariskolának. Reményi Géza,
aki a felsóipariskolának az 1909-1912 években volt
tanulója, még a háború előtt kikerült Délamerikába,
ahol egyidőben Buenos-Atresben mint villanyszerelő
működött. A háboiu miatt kénytelen volt állását ott— Egy hcgfdQmfivésznőt tőrrel szúrta Is hagyni és eljutott Ecuadorba, melynek kereskedelmi
* férje a konceritoódíumon. Kassáról jelentik : fővárosában, Guayaquitban, virágzó műszaki irodát alaMrtvy Mária, a Csehszlovákiában jól ismert pított. A napokban meglátogatta Szegeden lakó édesatyját, Reményi Dávid nyugalmazott MÁV mozdonyhegedümüvésznő kinos családi drámája nyert vezetői
és ez alkalommal fölkereste a felsöipariskolát,
befejezést kedden a kassai törvényszék Forgács- melyben műszaki tudásának alapjait megszerezte. Az
tanácsa előtt. A művésznő, aki igen tehetséges | intézet iránt érzett hálájának kifejezéséül 50 dolláros
és szép fiatal nő, néhány hónappal ezelőtt csekket adott át az igazgatónak a szegénysorsu, érdeférjhezment julcsik Ferenc volt kassai rendi r- mes tanulóknak ösztöndíjjal való segélyezésére.

tisztviselőhöz. A háíasság azonban a férj féltékenysége miatt boldogtalan volt és gyakori
ri íitvnii*tlllcf*lc
nagy választékban és leg.
Il UlVdlLlltKCH. olcsóbbak a Nemzeti
botrányokra vezetett. Emiatt a hegedümüvésznő
Áruházbm,
Kárász
ucca
és
Kölcsey ucca sarok, sin
elhatározta, hogy elválik férjétől és visszatér a
művészi szerepléshez. Első be ngversenyét Lem— Fcget d ó m f lati Márki Sándor utódja bergben a Café Concer'ben ad a. A fírj, Julcsik
a szegfűi ettyeumeii. A szegedi Ferenc Jázstf Fetenc követte feleségát Lembergbe és este
Tudomány Egyetemen a M á r k i Sándor halá- beült a koncertterembe Amikor felesége meglával megüresedett történelmi tanszékre dr, jelent a pódiumon, a férj fölugrott a dobogóra
Fogel Józsefei, a Pázmány Péter Tudomány és tőrrel megsebesítette a művésznőt.
Keddi n
Egyetem magántanárát és a Magyar Tudomá- tárgyalta a törvényszék a Julcsik ellen beadott
Minden
ellenkező
híreszteléssel
szemben
nyos Akadémia könyvtárnokái nevezte ki a válcpört. Az ügyvéd beterjesztette a lembergi
kijelentem hogy igenis, mint aa
^
kormányzó. Az uj egye cini tanár legkiválóbb merénylet adatait, mire a törvényszék a férj J_
kutatósnk közé tart zik. Két évvel ezelőtt ö hibájából kimondotta a válást.
fedezett f31 Béc ben 15 Corvin-kódexet. Kutax Vízvezeték javítások és átalakítások Feketétásait a távolabbi külföldre is kiterjesztette, igy
nél
Kossuth Lajos sugárut 25. Telefon 10—72. Í3S
többször volt tanulmányúton Törökországban,
cimü filmem főszereplője
tetszettem meg Í
— A Magyarországi Munkások GyermekGörögországban, Palesztinában és Egyiptombarát Egyesülete szegedi 29. számú csoportja
annyira
a
ft
ban. Európa összes nevezetes könyvtáraiban 1926. évi április 4-én, húsvét vasárnapján este
végzett történelmi lutaásokat. A kinevezést kilenc órai kezdettel a Kass vigadó összes termei
tudományos és társadalmi körökben egyaránt ben nagyszabású mulatságot rendez az «*gyesü!et
gydr igazgatójának,
hogy ma már ft
nagy megelégedéssel és örömmel fog dták.
áital létesítendő üdülőtelep javára, az Általános
— Uj KÖNYV A DÉLMAGYARORSZÁO Munkás Dalkör közreműködésével. A tánchoz kis
KÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁBAN. Erdős Renée: Csikáló zenekara játszik. A mulatságon, amely
konfetti és szerpentin csatával lesz egybekötve,
Báró Herzfeld Ctarissz.
résztvesz Sostarics Lajos, aki karikatúrákkal fog a
partnere vagyok.
w
x Korányi nőverdk mára biidetett hang- vendégeknek kedveskedni. Belépődíj vigalmi és
U Péntektől a belvárosi
Moziban fellépek. §
versenye a irio egy is tagjának akadályoztatása forgalmi adóval együtt 20.000 korona.
miatt >övid időre elhalasztott. (Harmónia.)
|xA Délmagyarország kiadóhivatala, kölcsönkönyvtára és jegyirodája a Klauzál-téri EurÓpaházban van. Bejárat Aradi uccán.
. w se s a ® i
— Zombsr mellett Iségatt egy kendargyárü
a Belvárosi Étteremben Zomborból jeieniik, hogy Gürtner István kend rgyárában tűz ütött ki s pi tana-ok alatt 30
Feketesas ucca 22, vagy Klauzál tér 5.
vagon kender állott lángokban. A iü< ol? haTelefon 8-92.
743
talmas lángokkal égett, hogy Zomborbsn az
férfidivat, fehérnemű, kalapraktára, 742
DREHtR-SŐR
CSAPON.
rémületet keltett. A raktárakkal eg ütt a gyár
tavaszi u j d o n á g o * be«rkestek
n teljesen leégett. A kár félmillió dinár.
S Z C Q 6 D , S Z É C H E N Y I TÉR 2.
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INifíátaiTíIiI
j Világcsaló
1Metró

Goldwynf

hudolí Valentiné |
|

Ma halvacsora

Bánkú Vilma. j

Koreck Ágoston

Havi 5-6 millió koronát

takarít meg, ha könyvelését, levelezését, mérleg készítését, a felértékelést a
439
K ö n y v e l é s i é « A d ó ü g y i V á l l a l a t t a l végezteti.
Havidíj ÍOO.GOO koronatol. Vaspálya u. 5. Telelőn 689.

z Varrógép javításodat gyorsan és olcsón
eszközöl a Singer varrógép részv.-társ. Szeged,
Kárász ucca 1. sz.
«t
"TWÍntar kárpitos Osztrovszky u. 3. Tel. hívó 7-39

Cipőfelsőrész készítésétiuSiomn
VARGA J. cipész, Dugonics tér 12.5ö7

