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A DÉLMAGYARORSZÁG állandóan gyarapodó kölcsön könyvtárában 
havi dij előfizetőknek I pengő, tisztviselő-előfizetőknek 80 fillér, 

heti előfizetőknek 16 fillér. 
Nehéz széktiésben szenvedők, akiknek a 

végbélbajok, az emésztési zavarok és agyvér-
tódulás, a fejfájás és szívdobogás teszik az 
életet nehézzé, igyanak reggel és este egyne-
gyed pohár természetes »Ferenc József-; ke-
serüvizet.i Klinikai vezető orvosok igazolják, 
hogy a Ferenc József viz hasmütétek előtti 
és utáni időszakokban is nagyértékff hashajló-
nak bizonyul. Kapható gyógyszertárakban, 
drogériákban és füszerüzlelekben. 

— A szegcdi TESz üdvözölte a belügyminisz-
tert uz erkölcsrendelet életbeléptetése alkalmá-
ból. A szegedi Társadalmi Egyesületek Szövet-
sége vasárnap délelőtt rendkivüli ülést tartolt, 
amelyen dr. Tóth Imre indítványára elhatároz-
ták a különböző egyesületek megjelent képvi-
selői. hogy a belügyminisztert táviratilag üdvözlik 
abból az alkalomból, hogy az crkölcsvédelmi ren-
deletet életbeléptette. A TESz szegedi csoportja 
megállapította még, hogy az erkölcsvédelmi ren-
delet a nemzet niegujhódását lógja jelenteni és 
éppen azérl maga a TESz is mindent elkövet, hogy 
a rendelet szelleme Szegeden is érvényre jusson. 

— .Meghall Nagy Dezső. A Belvárosi Mozinak 
isméi gyásza van, a mozivállalat egyik legagilisabb 
vezetője, az igazgatóság tagja, Nagy Dezső hét-
főn ötvenkilenc éves korában váratlanul elhunyt. 
Nagy Dezső éveken át vett részt a mozivállalat 
irányításában, nagy része volt abban, hogy a Bel-
városi Mozi 11. T. ma egyik legtekintélyesebb 
szegedi vállalat. Nagy Dezső váratlan halála igen 
nagy részvétet keltett az egész városban. 

x Dr. Trecr Józseí rendelését fül, orr és gége-
betegek számára megkezdte Boeskay-u. 11. szám 
alatt. mhi54 

— Ilunyady László grófot Szudánban halálra 
sebesítette egy oroszlán. Budapesti tudósítónk te-
lefonálja: Hnnyadv László gróf, az ismert nevű 
magyar oroszlánvadász szudáni expedícióján ha-
lálos szerencsétlenség áldozata lett. Az elmúlt hét 
végén egy oroszlán megtámadta és súlyosan meg-
sebesítette. Vérmérgezést kapott és mielőtt kór-
házba szállították volna, meghall. 

— A Széchenyi Szövetség közgyűlése. A Széche-
nyi Szövetség vasárnap délelőtt tartotta meg évi 
rendes közgyűlését, amelyen Bodó János, Héjj 
Imre és Petrovics György országgyűlési képviselők 
kíséretében megjelent Schandl Károly államtitkár 
is. A közgyűlés előtt a Széchenyi Népfőiskola 
záróünnepélyét tartották meg, ami után Schandl 
Károly megnyitotta a Szövetség közgyűlését. Ke-
gyeletes szavakkal emlékezett meg az elhunyt Csi-
szár Istvánról, majd vázolta az általános gazda-
sági helyzetet, kiemelve, hogy a kormány mindent 
elkövet, hogy a termények kivitelét elősegítse. 
Héjj Imre a Széchenyi Szövetség jelentőségéről 
beszélt, mig Bodó János a Falu-Szövetség mű-
ködését ismertette. A díszközgyűlés Schandl ál-
lamtitkár záróbeszédével ért véget. 

— Kedvező részletfizetésre kaphatók a Déima-
gyarország kiadóhivatalában a legszebb és leg-
értékesebb magyar könyvek. 

Makói §ir&K. 
Halálos szereucséllenség történt tegnap délután 

a kiszombori állomáson. A délután három órakor 
befutó szegedi személyvonat elütötte a sínek közt 
haladó P á l f i István pályaőrt és a szerencsétlen 
ember nyomban belehalt sérüléseibe. Makóról 
vizsgálóbizottság ment ki a szerencsétlenség szín-
helyére dr. B r o m m e r Űdön járásbirósági el-
nök, vizsgálóbíró vezetése alatt. A bizottság meg-
állapította, hogy a balesetért senkit sem terhel 
felelősség. A szerencsétlenül járt pályaőr ugyanis 
azt hitte, hogy a hála mögött közelgő vonat a 
szomszédos sínpárra fog befutni és ezért nem 
hederilett a figyelmeztető sípolásra. 

Egyre tűrhetetlenebb a por a makói uccákon, 
de a város locsoló autója csak nem akar elindulni. 
Állítólag a tulmagas üzemköltségek miatt pihenteti 
a locsológépet a város, de ha ez igy van, akkor 
nem hallgatható el az a keserű kérdés, hogy inire-
való volt a 100 milliós kiadás, ha a drága gé-
pet pihentetik a garázsban. Vasárnap délelőtt le-
hetetlen volt a közlekedés a város szivében, mert 
pont 11 órakor végezték ezeknek az uccáknak a 
vízmentes seprését, amikor a templomokból tódult 
kifelé az ájtatos hivők serege. Ezek a jó emberek 
alig tudtak keresztülvergődni a Szegedi-ucca ele-
jén és a főtéren, mert majd megfulladtak a sze-
gényházi seprők által felkavart portengerben. Iga-
zán ideje volna, hogy a tanács véget vessen 

.ennek az ázsiai állapotnak. 

— Gál Jenő és a szegcdi színház. Dr. Gál Jenő 
országgyűlési képviselő hétfőn Szegeden tartóz-
kodott. Dr. Gál, akit Faragó színigazgatóhoz régi 
barátság füz, délben felkereste a polgármestert 
is és interveniált nála Faragó érdekében. A pol-
gármester közölte a képviselővel, hogy a színház 
ügyében a tanács még nem döntött és igy nem 
nyüatkozhatik abban a kérdésben, hogy a mű-
vezetői állást hogyan és kivel fogják betölteni. 

— Helöres a Liget-uecában. Vasárnap hajnal-

ban Ligel-ucca 3. szám alatt Balla fakereskedő 

fatelepén betörők járlak. A betörők az éjszaka 

leple alatt behatollak a fakereskedés udvarába, 

kinyitották az iroda ajlaját és ott felfeszilették az 

íróasztalt, ahol azonban csak nyolc pengő ap-

rópénzt talállak. Érdekes, hogy a telepen négy 

család lakik, akik azonban csak reggel szerez-

lek tudomást a megtörténi betörésről. Ilt említ-

jük meg, hogy a felsővárosi lakosság közbizton-

ságát nagyban veszélyezteti az, hogy az állam-

rendőrség nemrégiben ugy a Római-körut és Fel-

sőtiszapart sarkán, mint a Vásárhelyi-sugárut sar-

kán lévő őrszemeket bevonta. 

— Egy belga üveggyár olyan magyar eégek 
iráni érdeklődik, melyek vele közvetlenül össze-
köttetésbe lépnének. Cím megtudható a szegedi 
kereskedelmi és iparkamaránál. 

— Hcrezcg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, 
az Uj Időknek 12. száma közli Herczeg Ferenc 
és Thurston regényeinek folytatásait, Szomaházy 
István és O. Henry elbeszélését, Fodor Gyula 
cikkét, melyben Beethovenről emlékezik meg. Ver-
sek. a szerkesztői, kertészeti és szépségápolási 
üzenetek rovatai, valamint a művészi és idő-

! szerű képek gazdag sora leszi teljessé. Az Uj 
I Idők előfizetési ára negyedévre 6.40 pengő. Mu-
! tatványszámot kívánatra díjmentesen küld a kiadó-

hivatal, Budapest, VI. Andrássy-ut 10. 

A Délir.agvarországol, Szeged egyellen Síb*r«-
11« napilapját támogatja, aki nyomtatványszükség-
letét fi Déimagyarwrszág-nyomrfában (Löw LSpéi-
acca 19.) szerzi be. Teletoa IS—34. 

— A Magyar Művészet most megjelent idei 2. 
száma Szinyei Merse Pálnak, ujabban a Szépmű-
vészeti Múzeum tulajdonába jutott nagyszerű női 
arcképét mutatja be eredeti színeiben és a kép 
rendkivüli jelentőségét a magyar arcképfestészet-
ben Petrovics Elek, a Szépművészeti Muzeum fő-
igazgatója, rövid, magvas tanulmányban plaszti-
kusan tárja elénk. A füzet folytatja a nagy magyar 
gyűjtemények kritikai ismertetését. Most gróf And-
rássy Gyula budapesti gyűjteményének régi fest-
ményeit, antik és renaissance korabeli szobrait 
elemezi dr. Gombosi György, aki behaló tanulmá-
nyozás alapján egész sereg uj megállapításhoz 
jut kifejtve az egyes müvek helyét, alkotóik, igy 
Beinbraudt, Sebastíano del Píombo, Palma Vech-
chio, Canalelto, Tintoretto, Giovanni da Bologna, 
Lawrence, Füger és más, a nagyszerű gyűjtemény-
ben kitűnően képviselt mesterek — miivészi fej-
lődésében. A remek 32 képpel gyönyörűen illuszt-
rált tanulmány után Ybl Ervin írását olvashatjuk, 
melyet a jeles művészeti iró a Szinyei Társaságban 
olvasott föl liptóujvári Slrobl Alajosról. Ta-
nulmányát Stroblnak egész sereg alig ismert szob-
ra és teljesen ismeretlen rajza illusztrálják. Ná-
dai Pál egy érdekes életű XVIII. századi velencei 
rézmetsző, Piranesi müveit ismerteti, akinek fan-
tasztikus alkotásaiból a Szépművészeti Muzeum 
eddig még nem közölt ritka érdekességű rajzát 
és egy nagyszerű rézkarc-sorozatot ismerhetünk 
meg. A füzet végül gazdag rovatai során a leg-
újabb művészeti irodalmat is ismerteti. A gyö-
nyörű kiállítású folyóirat előfizetési ára egy évre 
10 pengő, félévre 22 pengő. Diszes, színes mű-
melléklettel gazdagított, illusztrált tájékoztatót kí-
vánságra szívesen küld a kiadóhivatal Budapest, 
VII., Erzsébet-körut 7. 

Gyenge izü, idei, valódi 

liptói turó 
Liptórózsahegyről k ö z ve t l e n ü l , 

eredeti bödönyökben importálva 

dekája 4 fillér a 

Központ! Tejcsarnok 
minden llóktelcsarnokában. 811 

Müvés&et^ 
tt szegedi városi színház műsora: 

Kedden: Fraszkila. (Bérletszünet.) 
Szerdán: Te csak pipálj Ladányi. (A. 11. bér-

let.) 
Csütörtökön: Te esak pipálj Ladányi. (Bérlet-

szám B. 12.) 
Pénteken délután mérsékelt helyárakkal: Cir-

kuszhercegnő. 
Pénteken este: Te esak pipálj Ladányi. (Bér-

lelszűnet.) 
Szombaton: Te esak pipálj Ladányi. (Bérlet-

szünet.) 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Arany-

lakodalom. 
Vasárnap este: D e z s é r y Gyula vendégfellép-

tével: A vén bakkancsos és fia, a huszár. 
Hétfőn: D e z s é r y Gyula vendégfelléptével: 

Hang és mód. (Berletszám A. 12.) 

Színházjegyet a Délinagyarország jegyirodá-
jában telefonon is lehet rendelni. A jegyeket kí-
vánatra házhoz küldjük. 

Constantin abbé — 
Várhelyi prelátus tiszteletére. 

V á r h e l y i J ó z s e f pápai prelátus iránt, 
70. születésnapja alkalmából megnyilatkozott tisz-
telet jeléül a színház hétfőn díszelőadásul Constan-
tin abbét játszotta. Diszes közönség töltötte meg 
erre az alkalomra a nézőteret. Hatóságok, ál-
lami és városi főtisztviselők, katonatisztek, egy-
házi férfiak, valláskülönbség nélkül és az ünne-
pelt főpap tisztelőinek nagy serege foglalták el 
a nézőieret. V á r h e l y i prelátus dr. A i g n e r 
Károly főispán, dr. S o m o g y i Szilveszter pol-
gármester és dr. B u ó c z Béla rendőrfőtanácsos 
társaságában foglalt helyet az erre az alkalomra 
feldíszített díszpáholyban. Az előadás megkez-

! dése előtt dr. M a n d o l a Aladár tanár beszédet 
I mondott, amelyben párhuzamot vont Constantin 

abbé és Várhelyi József között, megállapítván, 
I hogy Szeged főpapja épp oly puritán, megértő, 

lürelmes és elnéző szolgája Istennek, mint aminő 
a kedves Constantin abbé volt. Az üdvözlő be-
széd elhangzása után a közönség felemelkedett 
helyéről és állva ünnepelte Várhelyit. 

Az előadás a jobbak közé tartozott. Néhai Új-
házi Ede parádés szerepét, Constantin abbét F a-
rag ó Ödön játszotta. Maszkja megfelelt, de já-
téka a kelleténél kissé temperamentuinosabb volt. 
Keresztfiát, Jeant F ő i d é n y i László játszotta, 
aki a szerelmes kis hadnagyot rokonszenvesen 
mutatta be. K a s z a b Anna és P á r t o s Klári 
egyaránt tetszetlek. Szerepellek még Bende Lász-
ló, Uti Giza. Herezegné, Rónai és Rogoz. 

Beelho ven-emlékünnep a Munkás-
otthonban. 

A Munkás Dalegylet rendezte Szegeden az első 
Beethoven-ünnepélyt, amely vasárnap délután zaj-
lott le. A Munkásotthon nagyterme zsúfolásig meg-
telt kétkézi munkásokkal, kérgeskezü dolgozó tö-
megekkel. A dobogón fekete gyászpompa és vi-
rágok között átvilágított betűkkel kis tábla állt, 
rajta ez a rövid mondat: »Beethoven 1770— 
1827<. A megilletődés csendjében lépett elő Ju-
h á s z Gyula és megható, gyújtó, elragadó han-
gon mondla el ünnepi beszédét, amellyel mű-
vészi emlékei állított a zeneóriásnak. Beetho-
ven két mély és szonorikus szépségű férfikórusát 
énekelte ezután a dalárda kifogástalan előadásban. 
Majd P a r c s e t i c h István, egy fiatal asztalos 
szereplése következett. Parcsetich, akit soha nem 
tanítottak muzsikára és aki egyedül gyakorolt 
és képezte magái, Beethoven Serenadját. az op. 8-
at olyan finom tónussal, olyan őszinte érzéssel és 
muzikális megértéssel játszotta, hogy díszére vált 
volna bárkinek. T a u s s i g Elly Schiller ódáját, 
a Xl-ik szimfónia kórusnak szövegéi szavalta nagv 
hatással és sikerrel. V ö r ö s József szerepelt még 
ügyesen. Amint látható, megint igazi, becsületes és 
mély kulturát adtak a munkások. Műsorukon sze-
repelt azonban a Be l l e , P e r é n y i, K 1 i e r, T e 1-
b i s z vonósnégyes is, amelynek Beethoven g-
dur szonátáját kellett volna előadni. De ez a 
szám érthetetlen módon elmaradt. A játékosok 
kimentették magukat. Ehhez nem kell sok kom-
mentár. Beethoven a muzsikában természetesen 
nem ismert osztály-, vagy politikai különbséget, 


