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Nyolc pályázó adta be kérvényéi
a szegedi egyetem nőgyógyászali tanszékére.
(.1 Délmagyarország
munkatársától.)
I)r.
Kübliigi
Pál távozásával, mint ismeretes, a
szegedi egyetem nőgyógyászati tanszéke megüresedett. A tanszékre ínég a mull év végén
kiírták a pályázatot, amely február 28-án
járt le.
A beérkezett pályázók közül a szegedi egyetem orvosi kara jelöl. A k a r megvizsgálja
minden egyes pályázó kérvényéi, képzettségét. eddigi tudományos munkálkodását és azt.
hogy az illető mennyiben alkalmas :i klinika
igazgatására. A jelölést felterjesztik a kultuszminiszterhez és az uj professzori a kormányzó
nevezi ki.
Értesülésünk szerint a megüresedett tan-

ffirele
Kedd. Róm. kai. Albin pk. Protestáns Albin. Nap kel 6 óra 13 perckor. nyugszik 17 óra 43 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. eme
let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közút szolgálatot tartanak: Gerle Jenő, Klauzál-tér 3. (Tel. 359.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31. (Tel. 62.)
Dr. Lőbl Imre, Gizella-tér 5. (Tel. 819.) Moldvány Lajos, Újszeged. (Tel. 846.) Nyilassy Ágoston,
Szilléri-sugárut 11.
A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien,
II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz).
Telefon: 40—3—22.
Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési képviselet Ausztria részére
Wien, I., Wildpretmarkt 1. (österr. Anzeigen A.-G.)
Telefon: Serie 62—5—95.

— Egységes gyorsirási tanfolyamok
nyitása.
A Szegedi Gyorsírók Egyesülete a kultuszminiszter
állal megállapított egységes magyar gyorsírással
tanfolyamot nyit. Jelentkezhetni az egyesületnél
(Földváry-ucca 2. Telefon 1319.)
— N'em nősülök. Szenes Béla pompás vigjáléka.
Jegyek a bemutatóra és a többi előadásra a Délmagyarország kiadóhivatalában.
— Előadás a Munkásotthonban. A Munkásotthonban március 1-én, kedden csle 7 órakor C.zédli
István Budapestről larl előadást »A munkásszakszervezetek fejlődése és feladata^ címmel. Belépődíj nincs.
— Kedvező részletfizetésre kaphatók a Délma
gyarország kiadóhivatalában a legszebb és legértékesebb magyar könyvek.

— Ilerezeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának
az Uj Időknek 9. száma a lap rendkívül népszerű
— A Dugonics-Társaság februári felolvasóülése.
és bő rovalai: a szerkesztői, kerlészeli, gasztVasárnap délután megint tele ház fogadta a váronómiai és szépségápolási üzenetek mellett közli
rosháza közgyűlési termében a
Dugonicsokat.
többek közölt Herczeg Ferenc és Thurslon uj
S z a 1 a y József dr. elnök megnyitója után B e x a regényeinek folytatásait, Falu Tamás és Szalhmáry
Dezső, pestmegyei főlevéltáros fölolvasása követ- István verseit. Krúdy Gyula, Szenes Béla és Jan
kezeit a francia rokokó egy érdekes német alakjáBonot elbeszéléseit. Sztrokay Kálmán cikkét és
ról. P o l n e r ödön dr., a kiváló jogtudós mumég sok érdekes és időszerű cikkel és képel. Az
tatta be székfoglaló értekezését a magyar államUj Idők előfizetési ára negyedévi-e 6.40 pengő.
alkotó erőkről, K i s t e l e k i Ede, a szegediek
Mutatványszámot kívánatra díjmentesen küld a
régi, kedves ismerőse uj verseiből adolt elő nékiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.
hányat, végül megint R e x a Dezső csevegett,
szellemesen és színesen, irodalmi pletykákról. Mind
a három illusztris szereplőt megértő figyelemmel
és hálás tetszéssel fogad Iák.
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet
jelenti:
Hazánkban országszerte esős volt az idő, a keleti
részeken ^10—20 mm.-t meghaladó csapadék esett,
Jóslat: Valtozóan felhős, igen enyhe, eleinte csapadékkal.
— Előadás az evangélikus templomban. A szegedi evangélikus egyházközségnek érdekes vendége lesz március 5-én. S a r t o r i u s Ernő, a keresztyén diákok világszövetségének főtitkára Szegedre érkezik és 5-én este hat órakor az evaugélikus templomban »A fiatalság nevelése« címmel németnyelvű előadást tart, amelyet magyar
nyelvre dr. G e r h a u s e r Albert laiiár tolmácsol.
— Autóbuszjárat Szeged és Kiskunmajsa közölt.
Kiskunmajsa és Szeged között március elsejével
megindul az autóbuszforgalom. Az autóbusz vállalkozója F e k e t e Vilmos. A menetrend szerint
naponta három járat indul Szegedről, még pedig
reggel 5 óra 15, délután 1 óra 30 és este 6 óra 30
p»rc.kor. Majsáról pedig reggel 5 óra 15, délután 1 óra 45 és este 6 óra 30 perckor.
— Színházjegyet a Délmagyarország jegyirodájában telefonon is lehet rendelni. A jegyeket kívánatra házhoz küldjük.
— Ezüsllakodalom. Fazekas László légszeszgyári
kapus és neje sz. Tóth Zsuzsanna, február 27ikén ünnepelték házasságuk 25 esztendejét.
x Kelemen kosztümöket és francia ruhafazonokat mérsékelt áron készít. Szeged, Klauzál-tér 8.
I emelet.
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x Dreher ma reggel 4-ig nyitva.
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székre a következők pályáztak: D r . Knnez
Andor magántanár, a szegedi klinika eddigi
megbízott vezetője, dr. Berecz János magántanár, a budapesti Tőth-klinika adjutánsa,
dr. fíurger Károly magántanár, dr. Monsfeld
Géza, a budapesti Szent István-kórház főorvosa, dr. Fekete Sándor a poliklinika főorvosa, dr. Lefwezky-Semmelwíiss K á l m á n , a Kubinvi-klinika adjutánsa, dr. Windisch
ödön.
az irgalmasok kórházának főorvosa és Ka
ledei József magántanár.
Egészen biztos, hogy még a jövő tanév
előtt kinevezik Kubinyi Pál utódát a szegedi
egyelem nőgyógyászali tanszékére.

A Délmagyarország Szegeden és környékén, Hódmezővásárhelyen és Makón az egyetlen liberális lap
Fennállásának biztositéka és ereje a független polgárok
és munkások támogatása
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Belvárosi
Moziban

orus
Vezényel Serge Jarofl.
40 tagu férfikar; a világ legnagyszerűbb zenei
eseménye. 1000 hangverseny a világ minden
országában. Jegyek 2 pengőtől Harmóniánál.
A lapkihordok is elfogadnak apróhirdetési a Délmagyarország részére. Ara tiz
szóig 30 lillér, minden további szó 3 fillér. Az apróhirdetés szövegével együtt az
érle járó összeget is át kell adni a lapkihordóknak.
— Sof őrlanfolyani. Állami gépjárművezetői (soffőr) tanfolyam nyílik meg a technológiai és
anyagvizsgáló intézet keretében március 21-én este
fél hét órakor. Beiratás március 15-én délelőtt
12—2-ig és délután 5—7-ig az igazgatósági irodában (VIII. József-körul 6. I.), ahol részletes
tájékoztató is kapható.
— Offenbaeh előadásaira jegyek a Délmagyarország kiadóhivatalában.
— Vasvillát fogott a végrehajtóra. Szentesen
1926. április 29-én Veres Tóth Imrénél megjeleni a végrehajtó két rendőr kíséretében, hogy
a kényszerkölcsön tartozás fejében lefoglalt fejőstehenet elvitesse és elárvereztesse. Veres Tóth Iraréné ekkor vasvillál fogott a hatóság embereire,
mire a két rendőr a kardjához kapott, de Tóthnét
nem ütötték meg, meri az az izgalmaktól e 1á j u 11. Veres Tóth Iinrénét a törvényszék hétfőn vonla hatóság elleni erőszakért felelősségre és két heti fogházra, valamint 40 pengő pénzbüntetésre Ítélte.
x Pászkacladási hirdetmény. Közöljük ,hogy a
pászka árát kilógrammonkint 1.52 pengőben, azaz
egy pengő 52 fillérben állapítottuk meg. A pászmautalványok március 1-étől, keddtől válthatók a
hitközségi irodában. A Szegedi Zsidó Hitközség
elöljárósága.
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STROGOFF MIHÁLY
Telefon 11-85

Korzó Mozi

Telelőn 11 85.
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Nősülj te is pajtás í
Vígjáték 6 felvonásban.
Előadások: 5, 7 ég 9; vasár- és Ünnepnap 3, 5. 7 és 9 órakor.

V gjáték 7 felvonásban.
Azonkívül;

Főszereplő: Esther Ralston.
A terem IUI ve v n n .

