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— Növendékhangverseny. A városi zeneiskola 
negyedik hangversenye a legszebb eredményekkel 
és sikerrel végződött. A szQk hangversenyterem 
zsafolásig megtelt közönséggel, smely gyönyör-
ködött a növendékek biztos, jól képzett játékában. 
Ez természetesen elsősorban a tanerők érdeme, de 
a vetőmag se fakad ki, ha jó talajra nem talál és 
bizony a növendékek közül is némelyikbea hatá-
rozott tehetséget találtunk. Kelemen Sándor. Török 
Mária, Gráf Mária, Hofbauer Endre ügyesen zon-
goráztak, Baktay Mihály, Szirányl László pedán-
san hegedültek és kísérőikkel, Agócsy Idával és 
Kézdy Elzával együtt sok tapsot kaptak. Patz Erzsi 
és Zucker Irma a zongorán a kézügyességen kivül 
sok muzsikaliiást árultak el, mig Zsigmond István-
nak késiségét és sí ép hegedűiónusát kell meg-
dicsérni. Jó játékos Batinla Ica kisérte zongorán. 
A zongoristák közül még igen jd hatást értek el 
Popon Gizella, Nyáry Szerén, Vasváry Ilona, So-
mogyi Margit és Vozáry Katalin. Az énektanazak 
növendékei: Kézdy Elza, Bernát Magda, Papp 
Ilona szintén hozzájárultak a hangverseny sikeréhez. 

— H a m i s Gézáné meghal t . Hamza Gézát, 
a szegcdi Ítélőtábla érdemes elnökét váratlan 
és súlyos csapás érte. Felesége rövid szenve-
dés ut in a hétfő hajnali órákban elhunyt. 
Hamza Gézáné csak nemrégiben esett tul egy 
súlyos operáción és ugy látszott, bogy szerve-
zete megbirkózik az operáció következtében 
előállott súlyos gyengeiéggel. Szervezete azon-
ban n e n tudta ezt leküzdeni, biában volt min-
den orvosi beavatkozás. Hamza Gézáné halála 
osztatlan részvétet kellett. Az uriaaszony leg-
nagyobb boldogsága volf, ha családja, gyerme-
kei között lehetett, visszavonult a társadalmi 
szerepléstől. Hzrotn gyermeke gyászolja. Teme-
lése kedden délután három órakor lesz. 

— Bizonyitáshiegészitfsi rendai tek el Zichy 
R i f ae l gróf hamiatanuzást bünügyében . Buda-
pestről jelentik: A budapesti i'élőtábla hétfőn 
délelőtt kezde meg Zichy Rafael gróf ügyének 
tárgyalását, akit a mult év novemberében a 
büntetőtörvényssék hamis tanasás, valamint 
tanasás blnleltére való rdbirds elméa mdsfil-
ivi börtönre itilt. Az elnök bejelentette, bogy 
épugy, mint az elsőfokú biróság, az ügyet zárt 
tárgyaláson tárgyalja. A Tábla rövid tanácsko-
zás után a bizonyi ás kiegéizitését rendelte el 
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A balatoni kirándulási akció jegyei 650.000 koronáért 
a DÉLMAGYARORSZAG kiadóhivatalában kaphatók. 

— Újszeged vízellátása. A tanács az ujsze-
gedi lakotok közös kérelmére elhitározta, bogy 
a cukrászda mellett lévő ártézi kut vizét bele-
kapcso l ta^ a Főfasorban lévő kifolyóba, amely-
nek eddig alig volt vize. Ez az intézkedés 
azonban csak átmeneti, mert abban az esetben, 
ba az átkapcsolás miatl az árlézi kut vize nem 
lesz elegendő, ismét kikapcsolják. 

x S a l m i o n - a u t ó k azok a pompás 2—4 
ülésesek, amtiyek a Magay és Orlncsák cég 
utján szerezhetők be. (Síéchenyi tér 17. Tele-
f o n : 15—67.) 

— Rövidessn megkezdik a tanyai vasul 
vágányainak lefektitésél. A mérnöki hivatal 
bejelentette a tanácsnak, hogy a tanyai vasút 
épitésének első részével, a földmunkákkal rövi-
desen elkésiülnek és igy sor kerül a sinek le 
fektetésére. A sinekef először a kisvasúinak 
arra a szakaszára fektetik le, ahol a Máv. vo-
nala keresztezi a tanyai vasutat. 

x S t e fán ia I t t erem éa s ö r ö z ő konyhája 
közismert. Menü-rendszer, napi és havi abo-
noma méltányos árban. 

— A Msgyar Szalámigyár nem kap helyet 
a közvágóhídon. Ismeretes, hogy a Magyar 
Szalámigyár R.-t. nemrégen területhasználati 
engedélyt kért a város hatóságától arra, b o g ' 
a vágóhídon sertéshizlaló és kikésiitő telepet 
Iéleai sen. A tanács ezt a kérelmet véleménye 
zés végett kiadta a tiszti ügyészségnek. A tiszti 
főügyész most bejelentette, hogy az engedély 
nem adható meg, mert a Hus- és Vásárpénz-
tárnak olyan 1938-ig tartó szerződése van a 
várossal, amely ezen a téren kizárólagos jogot 
biztosit számára. A tanács az flfyészség jelen-
tése alapján elatasitotta a szalámigyár kérelmét. 

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

— Helyszíni szemle a Tiszaparton uj úszó-
házak elnelyezése körül. Dr. Szendrey Jenő és ezért a tárgyalást elnapolta. 

m o 7 o . A ÜSS s s s f a a iesssu 
mokos műszaki főtanácsos, Susziay László k a m a r a k é ^ i 3 e i ö i h é i f ő £ d í f e : ö f t helyszíni szemlét 
Műegyetemi tanár és Veress Gábor helyettes -
vasuii üzletigazgató társaságában mintegy két 
héttel ezelőtt Németországba utaztak, hogy ott 
a város tanácsának megbízásából végiglátogas-
sák a nagyobb gépgyárakat és tanulmányozzák 
azokat a benzin- és nyersoiajmoforokat, ame-
lyek alkalmasak a kisvasúi vontatására. Ber-
zenczey Domokos vasárnap érkezett haza és 
érdeklődésünkre elmondotta, hogy minden na-
gyobb német gépgyárat meglátogattak, sok 
helyről ajánlatot is hoztak magukkal, tapaszta-
latlikról írásban számol majd be a tanácsnak, 
de az is lebet, hogy n y ü f á i o s előadást tart 
erről a kérdésről. Javasolni fogja, bogy a város 
kérjen preciz ajánlatot azoktól a német gép-
gyáraktól, amelyeknél kaphatók a szükséges 
benzin-, vagy nyersolajmotoros mozdonyok. 

— Vetítőgépet vess a város a tanyai iakolák 
s iámára . A város tanácsa elhatározta, bogy 
huszonhárommillió koronáért vetítőgépet vásárol 
a tanyai iskolák számára. Eien a gépen mu-
latják majd be azokat a propaganda filmeket 
és vetitelt álló képekei, amelyekkel as iskolán 
kivBli népművelési bizottság ki akarja oktatni 
a tanyai lakosságot a legveszedelmesebb nép-
betegségek ellent védekezéi módozataira. 

Bohózat esték 
| fuiius 24—26-ig Sa amon Bélával a Belvárosiban-

Fürdőzési cikkek! 
Női, férfi fürdőruhák, fürdőcipők, fürdőköpenyek, 

törülközők, összes fürdőidény újdonságok 

Lednitzky József és Társa 
cégnél, Kárász ucca 6 sz. 7<?o Telefon 6—12. 

legslotóbb 
beszerzést 
f o r r á s a 

I s 
KEREKPAROK 
R É S Z L E T R E 
K e l e m e n M á r t o n n á l 
Szeged, Kárász uooa ét Dugonlot tár tarok Telefonnám 13—22 

Eredeti Dunoop gumik kaphatók. Nagy mechanikai 
Javitó mlthelv. írógép jókarbuntartasi vállalata. 599 

tartottak a Ti3zaparton, mert két uj uszóház szá-
mára kértek a várostól parthasználati engedélyt. 
Az egyiket a Szegedi Torna Egylet kérte, a mási-
kat pedig Páify Dinlel és társai, akik uj regattát 
akarnak alakítani Wesselényi-hajósház elmen. A 
bizottság négy helyet szemléit meg, de egy kivé-
telével valamennyi ellen kifogásokat jelentettek be. 
A sóházzal szemben levő partrészlet átengedéséhez 
azonban valamennyi hatóság hozzájárult. Végső 
fokon a tanács dönt. 

x Színházban l l -ikén este földszint közép 10 ik 
sorbin felejtettem retikülöm. Jegyszedőnő látta, 
bogy felvették. Kérem az illetőt, szíveskedjék juta-
lom ellenében „Vilma" kalapszalonban Feketesas 
ucca 18 leadni, mert különben a rendőrségen 
leszek kénytelen jelentést tenni. 

— A tűzoltók kiírtoiták a vércséket. Két 
hónappal ezelőtt a belvároiban élénk vércse-
vijjogáira lettek figyelmesek a járókelők. A 
tanács — mint ismereles — elhatározta, hogy 
kiirtatja a vércsífeeí és a tűzoltók megkezdték 
a vércsék pusztilását. Láng Gyula és Fejes 
Ferenc tűzoltók nyolc hél alalt 12 vércsét fog-
tak és 27 tojást szállítottak be az elöljárósági 
ügyosztályba. Dr. Szendrey Jenő tanácsnok a 
tüzol ó inak a város nevében egy-egy millió 
korona jualmat adott. 

x Lakásokat, Bzletholylaégeket célszerűen és jutá-
nyosán alakit át Takács épitési vállalkozó Bercsényi 
ucca 10. Telefon 6-53. 

— Ötexer borona a legnjabb Conrths-Maler regény. 
A Milliók Könyve cimü rendkívül népszerű és olcsó 
regénysorozat legújabb száma Courths-Maler uj regé-
nyét tartalmazza: „Aki megért, megbocsájt" címmel. 
Ez a könyv most hagyta el a sajtót. Mint a Milliók 
Könyve minden száma, ugy ez ís könyvalakban, Jó 
papíron, művészi, szines borítékban került forgalomba. 
A legnépszerűbb regényírónak ez az érdekes könyve 
mindössze nyolcezer koronába kerül. Az Uj Idők elő-
fizetői azonban még ennél a példátlanul olcsó árnál is 
olcsóbban fizethetnek elő. Az Uj Idők előfizetői 
ugyanis 33.000 koronával előfizethetnek a Milliók 
Könyve-sorozat hat számára, nekik tehát egy szám 
mindössze ötezer koronába kerül. A népszerű regény-
sorozat előbbi kötetéből, amely Dubarry grófnő regé-
nyét tartalmazza, rövid idő alatt negyvenezer példány 
fogyott el. A Milliók Könyvéből mutatványszámot bár-
kinek küld 830J koronn beküldése ellenében az Uj 
Idők kiadóhivatala, Budapest, VI., Andrássy ut 16. 

x Bárból bármit vásárol, kérje a 
magyarorszdg ingyenhirdetési szelvényét, 

Dél-
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A szinház btti műsorai 
Kedden : Pillangó főhadnagy. Bérlet A. 17. Premier, 
Szerdán: Pillangó főhadnagy. Bérlet B. 17. 
Csütörtökön Péchy Erzsi vendégfelléptével: Annabál 

Bérlet B 18. 
Pénteken Péchy Erzsi vendégfelléptével: Alexandrar 

Bériét A. 18. 
Szombaton Péchy Erzsi vendégfelléptével! Lili bárónő. 

Bérletszűnet. 
Vasárnap délután a Nemzeti Szinház művészeinek 

előadása: Igazi Passió. 
Vasárnap este a Nemzeti Szinház művészeinek elö' 

adása: Igazi Passió. 
Színházjegyét a DÉLHAGYARORSKáG iegy-

ifadájábaa tel«fsf30ss Is ntegrcadelketi. (w*a-
fatsüzáot 806). 

* Pillangó] főhadnagy. Ma e3te eleveniii fel 
a szintársuiat Harmat imre—Komjáthy annak 
idején rendkívüli sikert aratott operettjét, mely 
éveken keresztül állandóan müsordarabja volt az 
ország összes színházainak. A szegedi szinház 
parádés szereposztásban készül a ma esti reprizre, 
amely az előjelek szeriül szenzációs sikerűnek 
Ígérkezik. A vezetőszerepsfeet Kolbay I difcó, Trillap 
Ilonka, Egyed Lenke, Fenyves, Delly, Bilicsi, 
Harsányi és Csordás játszás. 

* Pillangó főhadnagy kedden és szerdán van 
csafe műsoron. 

* Péchi Erzsi háromnapos vendégjátéka. 
Bámulatos az az érdeklődés, amit az ország leg-
népszerűbb és legszebb operettpritnadonnája Sze-
gedre jövetelének a hire már az első napon kivá!-< 
tott. Valósággal ostromolják a szinház jegypénztárát 
mind a három estére jegyekért, ami azt jelenti,, 
hogy Péchy Erzsit, a főváros dédelgetett kedvencét 
Szegeden is a legnagyobb szeretettel és a nagy 
művészeknek kijáró hódolattal várják. Mind a 
három este legkiválóbb szerepeiben tép a szegedi 
közönség elé és mitsd a három este a szegedi 
szintársuiat legjelesebbjei lesznek a partnerei. A 
helyárakat a ssiniapokon jelzett 50 százalékos 
heiyáremelés helyett csak 25 százalékkal emelte 
fel a szinház vezetősége, hogy a szezon befejezé-
sének közeledtével as ilyen szenzációszámba menő 
vendégjátékok látogatását minél jobban meg-
könnyítse. 

* Péchy Erzsi csütörtökön este az ,Anna-
báléban. 

* Péchy Erzsi pénteken este az „Alexandrá" ban. 
* Péchy Erzsi szombaton este a „Lili bárónő" ben 

búcsúzta. 
* Abonyi Géza, Pethes Margit, Mihátyff 

Károly, Aghy Erzsi, Vízvári Mariska, Nagy Teréz, 
Bakó László, vité? Garamszeghy Sándor, Tapol-
cai, Harasztos, Ónodi, Almásst, stb. összeses 
huszonöt budapesti Nemzeti Szinházi tag fog részt-
venni a lélekemelő Passió Játékok ragyogó elő-
adásán. 

* Felnőttet ugy, mint gyermeket, hivőt, mint 
hitetlent, gazdagot, mint szegényt, boldogot, mint 
boldogtalant egyaránt leköti, meghatja, élvezetre 
birja, gyönyörködteti a mélységesen szép, a fino-
man poétikus, a megindítóan drámai Igazi Passió. 

* Vasárnap, 20 án d. a. félhelyárakkal ifjúsági 
előadásul a Úriban féle Igazi Passió, a budapesti 
Nemzeti Szinház elsőrendű huszonöt művészének és 
művésznőjének pompás előadásában! 

* Huszadikán este az Igazi Passió egyetlen 
rendes esti e lőadás i ! 

Kereskedelmi iskolában 
érettségizett 719 

lehetőleg ismert uri család fiu vagy leánygyermeke 

gyakornokul felvételik. 
Saj át kezűleg irt ajánlatot a fizetési igény és az 
esetleges eddigi alkalmazás megjelölésével kér a 

Hazai Gyapjukötőde, Tábor 
ucca 5 

Autói kerékpár és 
kardok 

nikkelezését, csillárok galvanizálását, csiszolását, 
dísztárgyak eiüstözését kisziti legjobb kivitelben 

Deutsch Mór és fia 
műszerészek 

Feketesas ucca 22, Wagner-palota.-


