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f f f r e l i 
I I I / Q C Szombat. Hóm. kai. János és Pál. vt. 
• 1/fcOii Protestáns Ján. és Pál. Nap iitt 4 

i;a 4 Mtctor, nyugszik 20 ira 1 ptrikor. 
SEomogvi-köawSliií nyitva <J. a. lű—l-í«. d. a, 
Sgyotemi könyvtár (központi egyetem 9. siaalet) 

ityitva d. o. 8—l-ig. <t a. 3—7-ig. 
A szinházi előadás este 8 Arakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Gerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
Kossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre 
Oizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilién sugárut 11. 
Nyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, II., 
Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). Telefon: 
4 0 - 3 - 2 2 . Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési 
képviselet Ausztria részére : Wien, I., Wildpretmarkt 1. 
íösterr. Anzeigen A.-G.) Telefon: serié 6 2 - 5 — 9 5 . 

— A külvárosrésze* küldöttsége szerdán 
adja át a memorandumot a polgármesternek. 
A külvárosrészek rendezésére alakult bizottság 
pénteken este ujabb vándorgyűlést tartott a 
felsővárosi Marionossy-féle vendéglőben. Kisebb 
«its ntán elhatározták, hogy azt a memorandu-
mot, amelynek megszerkcsstését legutóbb hatá-
rozták el és amely felöleli a külvárosrészek 
azonnal rendezésre szoruló, halasztist nem türö 
kérdéseit, szerdán dilben adják át küldöttségi-
leg a polgármesternek. Elhatározták, hogy a 
kűldöitségbez csatlakozni fognak az összes kö-
rök és egyesületek, hogy ezzel a monstre 
felvonulással is nagyobb nyomatékot adjanak 
as elhanyagolt külvárosrészek rendezése fon-
tosságának és sürgősségének. 

— A szegsdi tudományegyetem Jövő t an -
évi tanácsa. A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter az 1926—27. tanévre dr. Tóth Károly 
nyilvános rendes tanárnak az egyelem rekto 
rává, dr. Kolozsvdry Bálint egyetemi nyilvános 
rendes tanárnak a jog- és államtudományi kar 
dékánjává, dr, Pollner Ödön egyetemi njiivá 
nos rendes tanárnak ugyanazon kar pro dékán-
jává, dr. Istekact Béla nyilvános rendes tanár-
nak az orvod kar dékánjává, dr. Veress Ele-
mér nyilvános rendes tanárnak ugyanezen kar 
pro dékánjává, dr. Barihők Qyörgy nyilvános 
rendes tanárnak a bölcsészeti és a történelmi 
kar dékánjává, dr. Etdilyi László nyilvános 
rendes tanárnak ugyanezen kar pro dékánjává, 
dr. Szichy Tibor nyilvános rendes tanárnak a 
matematikai és természettudományi kar dékán-
jává, végül dr. Davida Jenő nyilvános rendes 
tanárnak az orvostudományi kar jegyzőjévé 
történt megválasztását jóváhagyólag tudomásai 
vette és nevezetteket jelzett tisztségükben a 
fenijelzett idő tartamára megerősítette. 

— Két napig dolgoztak a vihar által el-
pusztított pálya rendbehozásán. Budapestről 
jelentik: Az államvasutak igazgatóságától ka-
pott értesítés szerint a Királd és Putnok állo-
mások kőzött csütörtökön történt felhőszakadás 
a pályát annyira megrongálta, bogy az egész 
forgalomnak két napon át való szünetelésére 
kelleit számítani. A megfeszített erővel folyta-
tott munkálatokat pénteken délutánra befejezték, 
ugy hogy a vonalon a forgalom pénteken dél-
után mar meg is indulhatott. 

x Bárhol bármit vásárol , kérje a Dél-
magyarorszdg ingyenhirdetisl szelvényű. 

— Szombaton temetik Hainiss Gáza p r o -
fesszort. Dr. Hataiss Géza egyefemi tanárt, 
dr. Hiiniss Elemérnek, a szegedi gyermek-
klinika vezető professzorának édes apját, aki 
hosszas betegség után szerdán hunyt el Buda-
pesten, szombaton délelőtt kilenc őrakor teme-
tik a Kerepesi temetőbe. 

Fehér Ca atfonr h ímzésre a varrógépen 
teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Sláger 
varrógép részv.-társ. Szeged, Kárász ucca 1. m 

— Magántanár i próbaelőadások. Pénteken 
délelőtt a nőgyógyászati klinika előadói termé-
ben dr. Engel Rudolf belgyógyászati, dr. 
Kuncs Andor nőgyógyászati és dr. Stift Qéza 
elmegyógyászati tanársegédek magántanári pró-
baelöadásokat tartottak. Mind a három magas-
színvonalú előadást nagy figyelemmel hallgatták. 

V i r á g h - k i o s z k b a n kedvező idő esstén ma 
délután fél 6-től fél 8 ig katonazene. 

— Megérkezett a kölcsön-elisnőrző bízott-
ság. Az a bizottság, amelyet dr. Varga Imre 
államtitkár elnökletével küldött ki Szegedre a 
pénzügyminiszter, hegy ellenőrizze a felvett 
dollárkölcsön felhasznaiásál, pénteken dílutáu, 
a budapesti gyorssal érkezeti meg Szegedre. A 
bizottságot s polgármester fogadta as állomá-
son. A bizottság megszemlélte a kisvasul épülő 
felvételi épületéi. Szombaton délelőtt ülést tart 
a bizottság a városházán és átvizsgálja a ta-
nyai vasútra vonatkozó számsdisokat. 

x Bárhol b á r m i t vásárol, kérje a Dél-
magyarország ingyenhirdetési szelvényét. 

— Eltemették Könvves L t jog képviselőt. 
Budapestről jelentik: Pénteken délelőtt 10 őra-
kor tematték el nagy részvét mellett a Kerepesi 
uti temető halottasházából Könyves Lajost, j 
biharkeresztesi kerület elhunyt képviselőjét. A 
kormány részéről megjelent Mayer János föld 
mivelési miniszter, Pesthy Pál igazságügy 
miniszter, a nemzetgyűlés képviseletében Sci-
favszky Béla elnök, továbbá az egységes párt 
számos képviselő tagji. A gyászszertartást Bara-
bás Samu esperes, nemzetgyűlési képviselő 
végezte és elbúcsúztatta a halottat. A sirnál az 
egységes párt nevében Szifj B Hint mondott 
beszédet. 

A szegedi m a g á n t a n á r o k szöve t sége t 
alakítanak. A szegedi zene- és nyelvtanárok 
egyesülelük megalapítása céljából felkérik az 
érdekelteket, hogy junius 27-én délelőtt fél 12 
órakor a Kass halljában megjelenni szives-
keddjenek. m 

— Küzdelem Szaged sakkbajnokságáér t . 
Kéi hónapja tart a Szegedi Jótékony Asztaltár-
saság bsjnoki sakkmérkőzése, melyen az előző 
selejtező mérkőzés első tizenhat helyezettje vesz 
részt. A mérkőzés elejétől kezdve mind a mai 
napig Uijesen oyllt, mert Szeged legjobb sak-
kozói, akik ezideig is értékes eredményekre 
tekinthetnek vissza, mindent elkövetnek, hogy 
minél előbb végezzenek. Meglepetésszerűen 
hatolt Görög Sándor szinházi titkár szereplése, 
aki a verseny jelenlegi állásában aspiránsa a 
bajnokságnak, mert egy tiszta ponttal vezet az 
eddigi többszörös bajnok, dr. Burger Béla 
előtt. Szombaton lesz a döntömérközés Görög 
és dr. Burger között, melyet ha dr. Burger 
nyerne meg, ugy holtversenyben lennének elsők. 
A harmadik helyen Konrád, a negyedik helyen 
pedig Szántai áll, akik végig veszélyeztették 
Görög és dr. Burger bajnoki elsőségét. Mind-
ketten értékes játszmákkal járultak hozzá a 
bajnoki küzdelmekhez. Feltűnő eredményeket 
ért el a többiek közül Gucty. A bajnokság 
első helyezettje értékes díjazásban részeiül, 
azonkívül bajnoki oklevelet kap. 

— Évzárás a zsidóiskolában, A szegcdi 
zsidó népiskola évzárása junius 28-án, hétfőn 
reggel lesz. Istentisztelet délelőtt 9 órakor az 
u j zsinagógábin. 

Lakásokat , flzlethalyiaégeket célszertlen és jutá-
nyosán alakit át Takács épitési vállalkozó Bercsényi 
ucca 10. Telefon 6 53. soo 

Szivek doktora 
vig szerelmi kalandok hétfőn és kedden a Belvárosiban 

— Egy u j elsodort fa ln . Nagyváradról írják, 
hogy a bibarmegyei Tárkány község teljes 
pusztulás előtt áll. Ennek a kis magyar falu-
nak mindössze 150 hold szántóföldje volt saját 
határában, ugy bogy a múltban is kénytelen 
volt a szomszéd községek határában minden-
felé földeket vásárolgatni. Vásárlásait a román 
rezsim alatt rendre kisajátították, az 1700 lel-
ket számláló kisgazda-közaégnek legelöt adni 
feleslegesnek tartották, ugy hogy most a falu 
felelt a lélekharang megszólalt. 

— A tábla itélafe a Linder Béláék pőré-
ben. Pécsről jelenlik: A baranyai köztársaság 
perében a főügyész visszavonta az itélet ellen 
beadott felebbezését. Az Ítélőtábla pénteki tárgya-
lásán helybenhagyta a törvényszék ítéletét, mely-
ben bűnösnek mondotta ki Linder Bélát és 
társait, akik távolban vannak, de felmentette 
Magyarevlcs Ferencet és a tárgyaláson meg-
jtleni több kisebb vádlottat. As ügyész meg-
nyugodott a tábla Ítéletében. A védő Ltaderék 
ügyében se^miségi panasszal élt. 

Üzleti zárórarendelat stopján a nyáron csak 
este 7 óráig szabad nyitva tartani, miért is ké-
rem t. vendégeimet, erre figyelemmel lenni szíves-
kedjenek. Hoffmanné nöi fodrászüzlete. 833 

— Tnlbnzgóság . . . Budapestről jelentik: Bud 
János pénzügyminiszternél pénleken Fábián 
Béla ne&zelgyfllési képviselő vezetésével akis-
pesti iparosok és kereskedők küldöttsége jslent 
meg, amely statisztikai adatokkal bizonyította, 
hogy az adőklvitések nem csökkentek, hanem 
lényegesen emelkedtek. A pénzügyminiszter ki-
jelentette, hogy as adóemelések kismértékét 
meg tudja érteni, de a nagyobb emelések alig-
hanem a pénzügyi közegek túlbuzgóságával 
történtek és ezért haladéktalanul intézkedik, 
hogy a kispesti kereskedők és iparosok ügye 
megvizsgáliassék. 

— Uj gyorsirási tanfolyimok. A Szegedi 
Gyorsírók Egyesülete julius és augusztus hó-
napokban szünidei gyorsirási tanfolyamokat 
nyit. Külön kezdő és haladó csoportok lesznek 
a felnőttek és a középfokú iskolák növendékei 
számára. Jelentkezni lehet julius 1-én délután 
hat őrakor az?egyesületnél (Földváry ucca 2., 
Honvéd tér 4,, telefon 1319.) 

A P s s t i Hír lap és az U j i f l g a napokban 
azzal az érdekes hírrel lepíe meg a zenei körö-
ket, hogy Linetzky Bernát, a budapesti Dohány-
nccai templom főkántora tiz vidéki városban fog 
önálló hangversenyt adni. A csodáshangu éne-
kesről tudvalevőleg Sslecbi és Ssljapin, akik 
egyenkint 200,000.000 fellépti dijat kaptak Városi 
szinbázbeli szereplésükért, a fővárosi Íz pókban 
megjslent interjú keretében ugy nyilatkoztak, 
bogy Linetzky éneke felejthetetlen élmény marad 
számukra, aki felülmúlja Sirofát, akit ezideig a 
világ legiobb énekesének tartottak ebben a zsá-
nerben. Linetzky méltán meg is érdemli ezt az 
elismerést. Szenzációs produkciói közül a leg-
feltűnőbb, bogy például egy á -b - t r i l l á t foko-
zatosan erösbit, majd ezt a hatalmas forte trillát 
egy művészi átmenettel a leheletig halkilja. 
Valóságos hangakrobatikai mutatványokat végez. 
Hangjának ereje, magassága mellett bámulatos 
szívvel tömjénezi énekművészeiét. Szegeden julius 
1-én, csütörtökön este 9 érakor tartja hangver-
senyt! jó idő esetén a Korzó Mozi nyári, ked-
vezőtlen idő esetén a Belvárosi Mozi téli helyi-
stgében. Műsorának érdekes sajátossága, hogy 
Tosca, Zsidónő, Anyegin stb., a legszebb opera-
áriák mellett liturgiái és irredenta dalokat is 
énekel magyar nyeiven. A világhírű énekes n t m -
régiben Debrecenben tartotta hangversenyét, 
ahol a közönség forró ünnepségben részesítette. 
Linetzky Bernát hangversenyén Stroke Henrik 
zongoraművész zenetanár működik közre. 

x A balatoni kirándulási akció jegyei 650003 
koronáért a Délmagyarország kiadóhivatalá-
ban kaphatók. 
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Telefon: 
pénztári 5—82 Telefon l i -- 85. 

Junius 26 , 27-ín, szombaton és vasárnap 
K O R Z Ó M O Z I Telefon 1 1 - 8 5 . 

Főszereplő 
Vadnyugati történet 0 felvonásban. 

I 
Ae0Dkivül Fiu vagyok-e vagy leány? 2 felvonásos 

ame ikai burleszk. 

Elöadásofe keidete köznapokon f , 7 és ü órakor, vasárnap: 3, 5, 7 és 9 órakor. 
Jó idő esetén az esti 9 órai előadást a Horváth Mihály uccai nyári helyiségünkben tartjuk 

I Junius 26., 27-én, szombaton, vasárnsp Csak 16 éven felülieknek! 

. VÁRKONYI MIHÁLY Őnagysága táncosa 
főszereplésével Film a táncőxületről 5 felvonásban | Csók()lj ujra 

1 FtocpiCk Mar ia Pr-evout e.Msni BSua 
1 Előadások kezdete köznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor, 

Jó idő esetén az esti 9 órai előadást a nyári helyiségben tartjuk. 
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