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— M i történt a baranyai leventék kötöt t? 
Pécsről leientik: A biranyaszentgyörgyi bilá-
losvéga leven lelázadás egy áihir miatt tört ki. 
Ugyanis a izenlgyörgyi leventéknek azt mond-
t ik , bogy társaikat agyanvsrtik a petényi levet-
ték, mire ennek megbosszuláiára intézték a 
tárnádéit a szentgyörgyi leventék. A nyomozás 
folyik annak megállapítására, hogy kit terhel a 
felelősség Oiftl János Icventeoktató tragikus 
haláláért. 

— Rövideaen magkezdik a gyermekklinika 
épilését. Pénteken Szegedre érkezett Kapéter 
Géza épitész, Ktrb Fióris társa, hogy itt előké-
szítse a gyermekklinika építését, amely nagyon 
rövid idő alatt megkezdődik. A kultuszminiszter 
az egyetemi bizottság javaslatára ugy döntött, 
hogy a gyermekklinika építésével nem a bizott-
ság által javasalt vállalatot, az Oltovay-filét 
bízza meg, hanem Csiegler Arnoldot, a Baross 
Sxivetség vesetájéi is debreceni társál, mert az 
átszámítás alkalmával kiderült, hogy ajánlatuk 
néhinymillii korosával olcsóbb az Ottovay-féle 
ajánlatnál. 

— Augusztus elsején tartják meg a do-
rözamai iparosok népünnepélyét. A dorozsmai 
sziksói fürdőben a Péter-Pál napjára tervezett 
népünnepélyt a rossz idő miatt augusztus 1-én 
rendezik meg. A népünnepélyre minden elő-
készületet meglettek és együttesen dolgozik a 
dorozsmai ipartestület ét az iparos ifjutági 
egyesület. 

Va r r ógép Jav í t ásoké t gyorsan és olcsón 
eszközöl a Singer varrógép riszv.-társ. Szeged, 
Kárász ucca 1. sz. m 

— Szünidei gyorsírás! tanfolyamok. A 
Szegedi Gyorsiroa Egyesületének szünidei 
gyorsirási tanfolyamaira az utolsó jelentkezési 
idő julius 3 án este és juliui 5-én, hétfőn 
délután van az egyeiületnél (Földváry ucct 2., 
Honvéd tér 4. Telefon 1319) Akik levelező-
irást vagy vitairást akarnak tanulni, az egyesü-
letnél jelentkeizenek. Az egyesület gyakorló-
órákat is rendszeresit a gyorsírást mir tanultak 
készségének fokozására. Ezek az órák az állami 
felsőkereskedelmi iskolában lesznek. Jelentkezni 
ugyanitt lehet hétfőn délután 6 órakor a föld-
szinten. 

— Kereaali adófclebbaziaek. A városi for-
galmi adóhivatal értesiti az adózókat, bogy az 
általános kereseti adófelebbezéiekhez a hivatalos 
bizonyítványokat déli 1 órától 2 óráig állítják 
ki. Az adózó személyazonosságának igazolása 
végett vigye magával a forgalmi adákönyvét. 

— Súlyos lift-izerenciétlenség. Budapestről 
jelentik: Súlyos lifísxerenciétlenség történt teg-
napid. e. a pestvidéki törvényszéken. A hatalmas 
épületben a felek használatara folyton működő 
lift áll rendelkezésre, amely megállás nélkül 
saálliija fel és le az embereket. Díletőlt fél-
tizenegy órakor Vidor Antalné érkezett Gödöllő-
ről a törvényszék épületébe, ahol tanúkihallga-
tás végett jelent meg. A második emeletre szóit 
az idézése. Vidorne még soha nem járt ilyen 
liften és nem tudta, hogy ugyanabban a 
pillanatban kell kilépnie a lif(szekrényből, ami-
aor as illető emelet magasságába ér. Igy tör-
ténhetett, hogy Vidorne, aki irgatottan várta, 
bogy a lift megálljon, akkor lipeti ki, amikor 
mar a Ilii túlhaladt a második emeleten. 
A kiszállás oly szerencsétlenül történ*, hogy 
az urlnö a llflssekriny is a tal kiti szorult, 
Rettenetes helyzetében kétségbeesetten kezdett 
kiáltozni. A segély kiáltást meihillották a föld-
szinten és a liftet rigiin megállították. A 
mentéi azonban nem ment simán. A szeren-
csétUfliég helyét msgköieileni nem lehetett s 
igy lassan eresztették te a liftet a második 
emeletig. Közben természetesen a falhoz szorult 
asszony teste össieborzsolódott s mire leért a 
másodiK emeletre, eszméletét elvesztette. 

— Bafcics Rózái — Ónozó P o i d i o * be'yén. 
Jelentettük már, hogy a jól ismeri O iozó féle 
vendéglő uj tulajdonosa — Bagics Rozá'. B i* 
gics pénteken este nyitó ta meg a vendígtői 
átalakítva és ez alkalommal vidám hsngulatbtn 
sokan voltak je en a kétöi óráiig as ódon é i 
hitet falak között. 

K i adó nagy, világos földszinti helyiség; 
Ipartelepnek vigy gyárnak alkalmis. Cim a 
kiadóhivatalban. 

Fürdő Idényre 
irikók, sapkák, cipők, ruhák és köppenyek 
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Pollák Testvéreknél Csekonic! ucca 
és Széchenyi tér. 

Orvosi köpenyek, gsa** 
Soösnál, Isko a ucca 11. 

— Vakmerő betörők Jártak a Pulet alfá-
bornagv-uccai trafikban. A Pulcz altábornagy 
ucca 16, számú hátban csütörtök éjjel betörök 
jártak és kifosztották Bálint Lajos trafik-üzletét. 
A helyszínnel ismerős betörők az udvaron át 
közelitették meg a lakatokkal bezárt üzletet. 
A lakatokat kényelmes munkával lefeszítették 
és a trafik teljes dohány készletéi magukkal 
vitlik. A betörést csak reggel fedezték fel, 
amidőn az esetet jelentették a rendőrségen. 
A nyomozás számtalan olyan adatot produkált, 
hogy a rendőrségen bíznak a vakmerő betörők 
kézrekeritésében. 

— Megőrült egy koplalómüvisznő. Trieszt-
ből jelentik: Triesztben Rugguetl Ogulina 
koplaló művésznő, aki 18 napig koplalt, megőrült 
ax üvegkalitkájában, síiixutia azi is issxe-
virexie magái. A megőrült koplalónőt bevitték 
az elmegyógyintézetbe. 

— ö t elszabadult oroszlán Cramona uccáin. 
Rómából jelenlik: Mint a lapok jelentik, Cre-
monában egy cirkusz a piactéren ütötte fel 
sátrait. A tirkusx Bi orosxlánja elszabadul!, ami 
a városban óriási rimületel okoxott. Az orosz-
lánok több lovit é i marhát megtámadtak és 
néhány tyúkot és macikát megettek. Később a 
cirkusz személyzete a tűzoltóság segítségével 
ismét elfogta őket, ugy hogy további károkat 
nem okozhattak. Az állatápolót, i kinek hanyag-
sága folytán szabadult cl az öt oroszlán, letar-
tóztatták. 

Stbestyfln Marce l l villanyszerelő Valéria 
tér 6. Telefonszáma ismét 15—46. ** 

— Hirtelen halál. Újlaki Károly államrend-
őrség! számtanácsos pénleken délután öt óra-
kor szivszélfltésben váratlanul meghalt. Váratlan 
halála városszerte nagy részvétet keltett. 

— flipnóiiiban bevallotta egy gyilkos, 
hogy siiaralál. Nagyváradról jelentik: A mult 
hetekben Badar nigyazalontai kereskedőt meg-
gyilkolva találták. A gyanú Tvoriste Carsinut 
ellen irányult, akit őrizetbe is vettek. A gyilkoi 
néhány nap óta elmebetegséget színlelt, mire 
beszállították az elmegyógyintézetbe, ahol Bustea 
főorvos hipnotikus álomba merítette. Almában a 
gyilkos elmondotta, hogy ő követte el a 
gyilkosságot és bevallotta, hogy az őrültséget 
csak szimulálta és hamarosan meg aknr szikul. 
Vallomása után visszaszállították az ügyészségi 
fogházba éa ügyében hamarosan megtartják a 
főtárgyalás!. 

— Korfu szigetén épül a világ legnagyobb 
játékkaszinója. Athénból leientik: A görög 
kormány egv görög csoportnak engedélyt adotl, 
hogy a Korfu szigetén fekvő Acbilleon pilótáját 
játékkaszinóvá ipitse át. A pénzcsoport Korfu 
szigetén most a világ legnagyobb jiiikkasxi-
nójái akarja feliplteni, amely vetélkedni fog 
Montekarló pompájával. 

UJ IFJÚSÁGI KÖNYVEK A DÉLMAGYAR-
ORSZÁG KÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁBAN. Monton 
Congourdan Marius kalandjai Verne: Dé csil-
laga, Halden: Szeleburdi kisasszony, Szele-
burdi kisasszony menyasszony, Éva meg avul, 
Buttner: Édes mostoha, Rákosi: Mexholmi 
Mária, Rhoden: A kis makrancos mátkasága, 
A kis makrancos házassága, Legur: Aranyos 
gyermek, A hajótöröttek, Baróti: Addig jár a 
korsó a kútra, Seton: A fekete mén. 

— Egyhónapi fogság n t i n fölmentették a 
kémkedéssel vádolt lcácyi. Potsonyi jelentés 
szerint a cseh rendőrség kémkedés gyanúja 
cimén letartóztatta Valtaiti Irén rimaszombati 
leányt. Egy hónapot töltött vizsgálati fogság-
ban, mig végre a csütörtökön megtartott főtár-
gyalás után bizonyítékok hiányában felmentet-
ték és szabadon bocsátetták. 

A legszebb h a tanyák, szalagok, csipkék 
legolcsóbban Battancsiál Gizella tér 8. Tel. 654 g 

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

— Fegyveres rablótámadás egy newyorki 
kórházban. Newyorkból jelentik: Newyork 
egyik legforgalmasabb negyedében fekvő Roass* 
weli HospUatban hét fegyveres rabló világos 
nappal behatolt a pénztárhelyiaégbe. A rablók 
revolverrel kinysxeriiettik a pinxtdr alkalma-
xottait, hogy a plnxkisxleiet adják ki és zsák-
mányukkal, tizezer dollárral automobilon el" 
menekültek, anélkül, bogy blrki is feltartóztat-
hatta volna őket. 

x Bá rho l bá rm i t váaárol , kirje a Dil-
magyararszág ingyenhirdetési szelvényű. 

— Tizenötmilliót sikkasztott a B listás 
tanító. Békéscsabáról jelentik: Suszia András 
álláanélküli tanilő Békéicsabin tizenötmillió 
koronát sikkasztott és megszökött. A rendőrség 
körözi. 

UJ KÖNYVEK A DÉLMAGYARORSZÁG KÖL-
CSÖNKÖNYVTÁRÁBAN. Bonsels: Maja, Bet-
tauer: Ököljog, A fekete hétfő, Aki három 
óráig volt asszony, Asszonyfaló, Lelki-
ismeret nélkül, Glyn : Érdekházasság. Gyp s 
Napoleonetta, Galsworthy: A sötét virág, Gel-
lért Mór: A magyar ipar úttörői, Heimburg Í 
Szerelem a romokon, Gertrúd hozománya, 
Egy szegény leány, Kőnigsegg: Szolimán Ben 
Darja, Kellermann: Ingeborg, Mokcsay: Szól 
a tárogató, Michaális : Metta, Újhelyi Nándor: 
Pénzt és nőt, Abc, A szenzác ós regény, Was-
sermann: Golovln. 

x Poloskát, svábot, nolyt kiirtani házilag 
csakis a Löcherer Ctmexinnel lebet, mert nemcsak 
az élő rovarokat, de azok petéit is nyomban elpusz-
títja. Mindenütt kapható. BIXT 

* Salamonék Szegeden. Régea volt olyan 
kedélyes és nevetéstől hangos a Belvárosi Mott 
néiőtars, mint péntek este, amikor Salamon 
Bíla, Budapest méllán kedvelt komikusa éa ki-
tűnő társulata kezdte meg szegedi vendégjáté-
kát. Salamon kifogyhatatlan humora, inven-
ciózus művész, aki évről-évre ellátogat Sze-
gedre és aki az idén budipeati műsorának leg* 
javát szedte össze, hogy három órán keresztül 
viharos derültségben tartaa a közönséget. Ot 
legjobb szerepében lépelt fel pénteken és min-
den szerepében más és más kabinet-figurát 
tudott elénk varázsolni. Szűnni nem akaró 
kacagás és viharos tapsvihar kisérts majdnem 
minden szavát és mozdulatát. A politikához 
nem értő kávéházi figura, az angolul nem tudó 
angol tolmács, az érdekházasságot kötő vőle-
gény felejthetetlen élmény lesz annak, aki a 
páratlanul mulatságos műsort végignézte. Sala-
mon Bélán kivül a Terézköruti Szinpad elit 
gárdája: a nagyszerű Kőváry Gyula, a bájos 
Keglevich Marietta, a tehetséges Zahler Erzsi. 
Czuppon Sári, az intelligens Fenyő Árpád és a 
szinbáz főrendezője : Herczeg Jenő, mind-minőt 
vérbeli kabarészinészak. A Belvárosi Mozgó: 
zsúfolásig megtöltő közönség egy briliiáns elő-
adás emlékével hagyta el a színházai. 

S z á n t hág S á n d o r 
kerékpár, varrógép áruháza Kiss u. 2. (Kiss D. palota.) 

c ipőfelsőrészekeí 
a legdivatosabb fazonban legolcsóbb tn pontosan 
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