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x Stefánia étterem éa söröző konyhája 
közismert. Menü-rendszer, napi es havi gbo-
noma mel lányos árban. 

Stombut. Ram. tat. Fakuru sz. Ján. 
Protestáns Klaudius. Nap Hl 4 éra 

"í Mtctor, nyugszik 19 óra 57 pvtttor. 
Somogyi-könyvtár nyitva a. e. 10—l-ig. <3. a. « —7-ig. 

MHunm nyitva d. «. 10—I2-ig. 
Bgyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 

•yitva d. e. 8—l-ig, d. n. 3—7-ig. 
A szinházi előadás este 8 érakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tarta-

nak : Apró Jenő Kossuth Lajos sugárut 61 (telefon 996). 
Barcsay Károly Széchenyi tér (telefon 27o), Borbély 
József Takaréktár utca (telefon 1268), Nagy Oyörgy 
Boldogasszony sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos 
Ujtzeged (telefon 846). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
fél 7 órakor. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, II., 
Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorresponaenz). Telefon: 
4 0 - 3 - 2 2 . Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési 
képviselet Ausztria részere: Wien, I , Wildpretmarkt 1. 
(Osterr. Anzeigen A.-G) Telefon: serié 62-5—9J. 

— Betiltották Bicaérdy debreceni előadását . 
Debrecenből jeientis: Bicsérdy Béla szombat 
estére hirdciett előadásának megtariasát a deb-
receni rendőrkapitányság meg tiltotta azzal az 
indoxolással, hogy az előadásra belépti dijakat 
szednek, már pedig pénzért orvait tanacsot 
aúai orvosi mikiúts, Btctérdy pedig orvosi 
dtplomdvat nem readelketik. A debreceni bi-
cserdysták a rendeikeztst megfeiebbezlék. 

— Szenzációs ta íá imany: a film többs iáz 
évig hasznainaló . Müachenből jelentik: F. J. 
Slock raanchem vegyesz u j eljárási talált fei, 
meliyei a kész filmet impregnálják, mi aital az 
a j fiimek jóval tisztábbak lesznek, az elhasz-
nált filmeket pedig eredeti állapotukba hozhat-
íák vissza, ugy, nogy azokat többszáz evén 
Kcreszitu haszaalhato állapotban lehet majd 
tartani 

— Hódmezövisárhely távirata Bethlennek. 
Hédmczűvasarneiyröl jelentik: h város közigaz-
gaiasi bizottsága petitesen tartott oléién dr. 
Aigaer Kaioiy i Jispán mély felháborodásának 
aduit kitejeiest a gaiád támadás miatt, amely 
Beimen István miniszterelnököt Uenfoen éne. 
A főispán javaslatara a bizottság egyhangúlag 
elbaiarozta, bogy táviratilag fejezi ki felhaooro-
datdt a numteua támadta feteit éa egyben vál-
tozatlan noaois tiszteletet és ineieg ragaszko-
dását tcjezi ki a miniszterelnök iránt. 

—• Muzeumi könyvtftrusztet nem válaszf 
a juniuai a o ^ y h i e s . A polgármester — mini 
ismeretes — kiírta azokra az állasokra a pá-
lyázatot, amelyeket a közgyűlés a státusz 
belügyminiszteri júváhagyasa alapján betölthet. 
A juniusi aozgyüles igy körülbelül Ötven liszt-
viuiút valaszi. Az eredeti pályázati hirdetmény 
szerint a közgyűlés töltötte volna be a Somo-
gyi-könyvtár Könyvláriiszti állását is, amelyet 
evek óta helyettesként Sióké Mihály ion be. 
A polgarmeiter most áuraiilag értesiiette a 
toispam, bogy m könyvtáruszti utids letöltésit 
ttvtsti a juataii közgyűlés targytorozatarot. 
Énnek • polgármesteri határozatnak az az 
eiozmenye, nogy Mtra Ferenc múzeumigazgató 
oeje.enteac a polgármesternek, hogy a szerve-
zeti szaoaiyzainak azt a reszel, amely a rau-
zeumi atla&os Betöltésére vonatkozik, a köz-
gyűlés mai nagyon regen módosította és ezi 
a modoinast a aormauy is jovahagyta. A mó-
dosiiou szabályrendelet értelmében a muzeumi 
uaztviseiOket nem a KOzgyüiÉs, baneoi a turui.es 
valatutja en a muzeumi állasok ugyanolyan 
Kcpesikcai kivannaa, mim az aiiami muzeumok 
es aunyviaraK aiiabai. A paiyazaiokat a tanács-
nak ici Ken lerjesztcuie a Kultuszminisztériumba, 
anol megállapítják, nogy a*us megtelelnek-c 
a aOyeiciincnjcttnek. a miuűsiieit paiyazok 
Kérvényéit naiomiagu ziüri elé terjeszúK, amely 
narom paiyazot aandidai es a tanács a kandt-
ctai.AK auzui vaiasztja a muzeumi tisztviselőket. 
Így vaUszioaaK meg annaa idején Mit a Fe-
rencet ÍA, bűi eiúdjct, TomOrke*y Istvánt is. 

nUfcUah * dorozamai lcgCnybaborn 
cgyiK u a w u u . Nen*ny nappal ezciűti tOrteni, 
nugy a dutozauiai tanyás K^zOii ZamOó István 
2U tf*es ugeuyt u&i mam uauguiatuan meg-
uuuadtaK c . itaio«e«. A tamadoa elmenekültek 

«U UÍ ue teu veroclagyoti Za<ubű latvant 
caaa Oiaa multán utalta*, msg a járókelők. 
Eieiveszeiye* aerotéteivci a kuzaorbazoa szaili-
i u t t a a n ^ i pénteken rekgel meghalt. 

— Előadás sz egyetembarátok egyesületé 
ben. Az Egyetem Bsrátai Egyesületének jog- és 
társadalomtudományi szakosztálya 12-én, szom-
baton délután 6 órakor az I. számú jogi tan-
lerembm (Központi Egyetem II. em.) felolvasó 
ülést tart, amelyen dr. Tary Sándor Kornél 
egyetemi migántanár a csödönkivűli kényszer-
egyezség reformjáról fog értekezni. A szakosztály 
tagjiin kivül vendégeket is szivesen Iát sz 
elnökség. 

x Parobek festömfivéaanek s Kassban 
rendesett kiállítása sz el nem sdolt képek ki-
árusításán vasárnap este 7 óráig marad nyitva. 
A megvásárolt képek azonnal elszáliithatók. 

— Esperanto tanfolyamok. A munkás-espe-
rantistak a helyiségváltozás kapcsán bekövetkezett 
szünet után újra akcióba kezdenek és a következő 
tanfolyamok megnyitását határozták e l : Az Epitö-
munkas-Otthonban (Fodor ucca 10.) kezdőknek 
16 án este, haladóknak 18 án este. A Hétvezér-
uccai Munkásotthonban kezdőknek 15 én este, 
haladóknak 17-én este. A csoport hivatalos óráit 
minden szombat este 7—9 ig tartja Hétvezér ucca 
9. szám alatt. 

ac Maradék Áruházban, Széchenyi tér 9. 
szám alatt lehet ma legolcsóbban mosó delént, 
lepedővásznat s!b. bevásárolni. Tekintse meg 
a kirakatban levő árakat. 

Parobek Alajos 

a fiatal szegedi festőművész aki sikerűit kollektív ki-
állítást rendezett a Kass nagytermében és általános fel-

tűnést keltett képeivel. 
(Magyar László linoleumm etszete.) 

z Ünnepélyes külsőt öltött t tg nap a 
Belvárosi Moz i n a g y t e r m e . Aztufo i t szék-
sorokbin izgalomtól kipirult arccal adta át 
msgát a nagyszámú közönség annak a párat-
lan műélvezetnek, melybsn a „Schellenberg 
testvérek" című film szémlélése által volt része. 
Talán sokan nehezteltek Conrad Veidtre, amiért 
a jómul tkor csapoi-papot it,hagyott s minden 
szó néikül elutazott. Tegnap azonban ezek a 
duzzogók i i megbékéltek s haragjuk elpárol-
gott, mert hiszen Conrad Veidt tegnap olyan 
mély tudással játszotta meg a lelkileg két 
külön embert, a Schellenbergeket. hogy min-
denki belátta, hogy Conrad Veidt, aki ma a 
világ első drámai színésze, ha nem is illik, 
megengedhei magának, hogy bucsu nélkül 
elutazzon, ha a közönség nem ugy fogadja, 
mint abogy ilyen művészt szoktak. A mü, mert 
itt műrői kell beszélnünk, több volt, mint amire 
elkészü lünk. Két óriási név találkozott a vász-
n o n : Conrad Veidt és Kellermann, kinek az 
„Atagui" óla a „Schellenberg testvérek" leg-
olvaso tabb műve. Két ilyen név megmozdította 
a szegedi publikumot, mely igen nagyszámban 
honorálta Conrad Veidt kivételesen nagy színé-
szi kvalitásait. A közönség egy sohasem felejt-
hető est nyomával a lelkében hagyta el a 
Belíárosi M j z í nagytermét, kűlö.i elismeréssel 
adózván StingI dirigensnek a film pazar és 
izgalmas cselekményét nagyszerűen aláfestő 
muzsikájáén. A Scbellenbergek vasárnapig ma-
radnak a Belvárosi Mozi műsorán. 

Szép eredmények az SzTE 
évzáró tornaünnepélyén. 

A legrégibb szegedi sportegyesület, sz SzTE 
pénteken délután tsrfotts a reáliskola torna-
termében évzáró ünnepélyét. A Himnusz el-
éneklése ulán szebbnél-szebb gyskorlatokat 
mutattak be a hölgy- és férfitornászok, ame-
lyek közül a legnagyobb sikere a hölgyek bor-
dásfal-, pad- és irredentagyakorlatainak volt, 
de tetszettek a férfiak nyújtó- és korlátgyakor-
l a t is. Stegszárdy Boldizsár tanár teljes el-
ismerést érdemel azért a szakavatott munkáért, 
amellyel Szegeden a tornának évről-évre több 
és több hivet szerez. 

A gyakorlatok ulán Poagrdcz Albert kiosz-
totta a háziverseny dijait. A hölgyek ritmikus 
svádgyakorlatainál: 1. Mallvanek Gizella 5 5 5 1 
p. 2. Qörög Böske 55.19 p. 3. Menning Boriska 
54.18 p. 4. Rényi Anci (legjobb irredenta gya-
korlatozó) 51,28 p. 5. Qaál Baba 50.18 p. 6. 
Balaton Juci 50.15 p. 7, Turcsányi Ilonka 50 p. 
8. Deák Marianna 47 p. 9. Salamon Aranka 
4699 p. 10. Vékes Maca 46 96 p. 

A fenti helyezésen kivül az ünnepélyen még 
Polák Rózsi, Csathó Sziszi, Deák Qizella, Ök-
rös Médi, Szögi Mária, Márton Juci, Budur 
Baba, Wahrmann Irén szerepeltek szépen. A 
női atlétikában egy első dijat Rtnyi Anci 
nyerte, a másodikat Malivanek Gizella. 

A férfikar összetett versenyén: 1. Brillig Béla 
29.91 pont. 2. Kurucsay Lajos 2 2 6 0 pont. 3, 
Csonka Antal 21 20 p. 4 Schmödi Jézsef 19.40 
p. 5. Bogyai Vilmos 11.40 p . 

A leventéknél első lelt Popp Károly, máso® 
dik Papp Ferenc, harmadik Szenes Sándor. 

Antomobi ikarsmbol két halottal . Bécs-
ből j i ient ik: Pénteken reggel Schwtchat és 
Fiscbamend között az országúton automobil-
szeren ctétlenség történt, amelynek kii halálai 
áldozata van. Egy teherautomobil összeütkö-
zött egy másik járművel. A kocsi vezetője és a • 
kocsin tartózkodó ssszony a helyszínen meghalt. 

x Bárhol bármit vásárol, kirje a Dél-
magyarország ingyenhirdetési szelvényét. 

x Apostolok étterem és sörcsairnok Kossuth 
j Lajos sugárut 4. Arak e3te 10 óráig 1 pohár 

kőbányai sör 12 fokos 3500, egy korsó 5500, 
pohár 14 és fél fokos 4500, egy korsó 7500, 
ízletes vegyes zóna adag 3500, 3 éves ó pe-
csenyebor 1 liter 20.009 korona. 

x Fehér f a ajonr hímzésre a varrógépen 
teljesen ingyen tanitja meg vevőit a Singer 
varrógép részv.-társ. Szeged, Kárász uc ca. Inc 

x A balatoni kirándulási akció jegyei 650.000 
koronáért a Délmagyarország kiadóhivatalá-
ban kaphatók. 

— Ebzárlat. A városi állatorvos jelenti, hogy a 
város belterületén a veszettség egy njabb esetét 
állapította meg. Ezért a< ebzáriatot az I., II., III. 
állategészségügyi kerületben ismételten 90 napra 
elrendelt Az ebzárlat kiterjed a város egész 
belterületére, Újszeged egész területére és a város-
körüli feketelötdekre. 

X 
nyosan 
ucca 10. Telefon 6-53. 

x Meghívó. A Textilgyári rt. f. hő. 20 án d. u. 
3 őrakor tartja Dugonics tér 8. sz. alatt évi rendes 
közgyűlését az alábbi tárgysorozattal: 1. Az 1923-24. 
és 1924-25. üzietévekröl szóló mérlegek megálla-
pítása és igazgatósági javaslatok feletti határozat. 
2. A 7000/1925. sz. min. rend. értelmében készí-
tett 1925. évi julins hó 1-i felértékelt megnyitó mér-
leg megállapítása és az ennek folytán szükséges 
alapszabálymúdositás. 3.2Netáni indítványok feletti 
határozathozatal. 

— Lngkőmérgezésben maghalt egy ké téves 
kislány. Pénteken délelőtt jelentették a szegedi 
törvényszék vizsgálóbírójának, hogy Papp Jolán 
kéiéves kislány, akit Cforvásrói vittek be a 
sebészeti klinikára, lugkőmérgezésben meghalt. 
A vizsgálóbíró intézkedésére a ; szerencséilen 
kislány holttestét felboncolják és megindítják a 
vizsgálatot abban az irányban, hogy a szeren-
csétlenségért terhel-e valakit felelősség. 

x Poloskát, svábot, molyt kiirtani házilag 
csakis a Löcherer Cimexinnel lehet, mert nemcsak 
az élő rovarokat, de azok petéit is nyomban elpusz-
títja. Mindenütt kapható. 

x V a r r ó g é p J a v í t á s o k a t gyorsan és olcsón 
eszközöl a Singer varrógép részv.-társ. Szeged, 
Kárász ucca 1. sz. r < 

— Páriából Tokióba repűlőzépen. Párisból 
jelentik: Pílletier D'Oisy pénteken reggel ismét 
felszállott, hogy Párisból Tokióba repüljön é l 
ezzel megismetelje tavalyi kísérletét. 

Lakiaokat, üzlethelyiségeket célszerűen és jutá-
«an alakit át Takács épitési vállalkozó Bercsényi' 


