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Szegeti, Csekonlcs u. és Széchenyi tér. 

— -»Szegedi gyorsiró-vándordij.< A szegedi or-
szágos gyorsiró-versenyirás előkészítése tárgyában 
népes választmányi ülést tartott vasárnap dél-
után a Szegedi Gyorsírók Egyesülete dr. S z é l t 
Gyula elnöklésével. A választmány elhatározta, hogy 
május 25-én és 26-án Szegeden tartandó országos 
gyorsiróversenyf loo, 12o, 15o, 2oo, 25o, 27o, 3oo 
és 35o szótagos fokokkal rendezi. Megállapította 
a versenyen kiosztandó pénz, emlékérem, könyv, 
oklevél és dicséret jutalmakat, valamint külön 
szegcdi gyorsirási vándordijat alapított, örömmel 
értesült az egyesület választmánya arról, hogy 
ugy a fővárosi, mint a vidéki gyorsírást lanitó 
iskolák legszámottevőbbjei elküldik növendékeiket 
a szegedi versenyre, amelyre a kereskedelemügyi 
miniszter a gyorsvonatokra is érvényes, féláru 
vasúti kedvezményt engedélyezett. Eddig Buda-» 
pesten kívül Nyíregyháza, Székesfehérvár, Békés-
csaba, Makó, Szentes, Kecskemét, Csongrád, Deb-
recen, Hódmezővásárhely és Győr gyorsírást ta-
nuló ifjúsága jelezte eljövetelét a versenyre. Az 
egyesület diszgyülését május 26-áu, áldozócsütör-
tök délutánján 4 órakor tartja a kereskedelmi és 
iparkamara dísztermében. A diszgyülés részletes 
programját később fogja közölni az egyesület. Ugy 
a verseny, mint a diszgyülés nyilvános, azokon 
minden érdeklődőt szívesen lát az egyesület. Az 
egyesület 25 éves fennállása alkalmából jubileumi 
diszemlékmüvet ad ki, amely az előadásokat és a 
versenyeredményeket is tartalmazni fogja. Ezután 
az egyesület rendes tagokul felvette dr. Lippay 
Lajos szegedi ügyvédet, Márer Sándor malomigaz-
gatót, Badnai Béla dr. budapesti és Szilágyi Sán-
dor dr. békéscsabai tanárokat. 

— Továbbra is fogva marad Szász rendőrkapi-
tány. A Budapesti Értesítő jelenti: Az Ítélőtábla 
ma elutasította az előzetes letartóztatásban lévő 
S z á s z Elek dr. rendőrkapitány felfolyamodását, 
így a letartóztatott rendőrkapitány a bünügyi fő-
tárgyalásig most már jogerősen fogvamarad. 

— Táncmulatság. Az Ujszegedi Ifjúsági Közmű-
velődési Egyesület és az Ujszegedi Torna Klub 
vasárnap este jólsikerült táncvigalmat rendezett 
az ujszegedi vigadóban. A táncmulatság Ujsze^ 
ged egész társadalmának részvételével a kora haj-
nali órákban ért véget. 

— Szerencsétlenségek. Hétfőn délelőtt fél 12 
órakor Debreczeni József 8 éves kisfiú a Lechner-
téren egy üvegdarabbal játszott. Az éles üveg-
darab négy centiméter mély vágást ejtett ballá-
bán. — A közvágóhídon Bózsa István 26 éves 
hentessegéd ballábfejét egy késsel súlyosan meg-
vágta. A mentők mindkettőt a közkórházba szál-
lították. 

Árleszállítás! 
Szives tudomására hozom a t. közönségnek, 

hogy a mai súlyos gazdasági viszonyokra való 
tekintettel a 317 

Maradék Áruházban 
(Szeged, Széchenyi tér 9. sz., Zsótér-ház) 
raktáron levő összes röíösúruk, térfl és 
ntíl szövetek, tjarisnyúk. keztyUlt, 
valamint ntíl szövet és mosó pongyo-
lák tetemesen mélyen leszállított 
árakban kerülnek eladásra. 

Mielőtt bármit vásárolni akarna, ugy kérem 
előbb kirakataimban kitüntetett 
olcsó áraimat megtekinteni. 

Tisztelettel 

Weiszfeiler Mór 
a Maradék Áruház tulajdonosa. 

x Salamon Béla Szegeden A legegyszerűbb 
eszközökkel ható és a legnemesebb komikum rep-
rezentánsa," Salamon Béla május hó 14—15-én 
tartja meg első előadását Szegeden, a budapesti 
Teréz-köruti Színpad nagyszerű társulatával. Sa-
lamon Bélát nem kell bemutatni a szegedi kö-
zönségnek. A háború utáni évek kaotikus tala-
jából nőtt ki ez a művész, amikor a kétségek 
és a közéleti keserűségek között egyetlen vidám, 
minden bajt feledtető pont volt a magyar fő-
városban az ö különös, egészen uj és a minde-
nekfeletti finom komikusi művészete. És ez a mű-
vészet azóta csak nőtt, terebélyesedett és talán 
ebben a szezonban érte el csúcspontját, ami* 
ben nagyrésze van egy most felfedezett nagyte-t 
hetségü fiatal írónak, Noti Károlynak, aki olyan 
brilliáns bohózatokat szabott Salamon különös 
egyéniségére, amilyenekhez fogható bohózatokat 
a budapesti kritika egyhangú megállapítása sze-
rint még soha nem játszottak a magyar kabaré 
színpadjain, öt szenzációs Noti-bohózattal, egy 
Vadnai-bohózattal, Nagy Endrének országos 
hirü politikai tréfájával, a »Hatóságilag engedé-
lyezett ellenzék«-kel. Kisebb tréfákkal és érdekes 
számokkal jön Szegedre Salamon Béla nagyszerű 
társulata, amelynek tagjai: Orsolya Erzsi, Hor-
váth Éva, Gajári Alexa, Komlós Vilmos, Berky 
József és Fenyő Árpád, valamennyien kiváló rep-
rezentánsai a magyar kabaréjátszás művészetének 
és a Terézkörüti Színpad ezévi évadjában nagy 
tehetséggel járultak hozzá a szezon óriási sikeré-
hez. Mondanunk sem kell, hogy Salamon Béla 
neve a legteljesebb garancia arra nézve, hogy a 
hatalmas műsor minden egyes száma fehér és igy a 
műsor a legideálisabb értelemben vett családi mű-
sornak mondható. 

— Fejbefitötte a házigazdája. Vasárnap este 10 
órakor B u z i c s István 53 éves munkást házi-
gazdája lapáttal fejbeütötte. A lakó és a házigazda 
rég ellenséges viszonyban volt egymással. Egy 
ujabb összeszólalkozás közben a házigazda ne-

j kirontott, lapátot kapott elő, amellyel Buzicsot 
| fejbeverte. A mentők Buzics Istvánt beszállítót-
1 fák a közkórházba, 
i 

— ötnapi elzárás, mert megütött egy nőt. A 
Budapesti Értesítő jelenti: Ma délelőtt a IV. ke-
rületi rendőrbüntetőbiróság B o r d á s Ferencet 5 
napi elzárásra és 30 pengő pénzbüntetésre itélte, 
mert az uccán egy nőt megszólított és miután 
az közeledését visszautasította, m e g ü t ö t t e . Ba-
rátját, Bota Ferencet 3 napi elzárásra és 25 pengő 
pénzbüntetésre ítélték. 

— Színházjegyet a Délmagyarország jegyirodá-
jában telefonon ts lehet rendelni. A Jegyeket kí-
vánatra házhoz kfildjfik. 

— Idegrohamot kapott a rendőrségen. Hétfő 
délelőtt a városháza egyik rendőrségi szobájában 
Pillinger Józsefné háztartásbeli idegrohamot ka-
I K j t t és összeesett. A mentők a közkórházba szál-
lították. 

Vásárhelyi 6irel£. 
Felakasztotta magát egy 14 éves kisleány. T ö-

r ö k Jusztina 14 éves cselédleány, aki egy idő-
sebb házaspárnál szolgált, hétfőn reggel egy őri-
zetlen pillanatban felakasztotta magát. Mire tettét 
észrevették, már halott volt. A nyomozás folya-
mán a rendőrség megállapította, hogy Török Jusz-
tina édesapjának többször panaszkodott arról, 
hogy szolgálati helyén mindig zsörtölődnek vele. 
Ez keserítette el annyira az érzékeny lelkű kis-
leányt, hogy eldobta magától fiatal életét. 

Egy anya agyonnyomta csecsemőjét. Hétfőn reg-
gel Török Ida cselédleány arra ébredt fel, hogy a 
mellette fekvő 2 hónapos kisleánya halott. — A 
jelek arra mutatnak, hogy valószínűleg a mé-
lyen alvó anya ráfeküdt gyermekére és ez okozta 
halálát. 

óriási jégverés Vásárhelyen. Az elmúlt napokban 
Vásárhelyen és a határban óriási jégverés volt, 
amely nemcsak a gabonában pusztított, hanem 
a gyümölcstermés nagyrészét is elverte. 

Emésztési gyengeség, vérszegénység, lesová-
nyodás, sápadtság, mirigybetegségek, bőrkiüté-
sek, kelések, furunkulusok eseteinél a termé-
szetes »Ferenc József« keserűvíz szabályozza 
a belek annyira fontos működését. Az orvosi 
tudomány számos vezérférfia meggyőződött 
arról, hogy a valódi Ferenc József víz hatása 
kitűnően beválik. Kapható gyógyszertárakban, 
drogériákban és füszerüzletekben. 

— Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapján 
nak, az »Uj Idők«-nck 19. száma Csathó Kálmán, 
Kosztolányi Dezső, Erdős Benée, Juhász Gyula, 
Mauricz Leblanc, Beatrice Grimshaw és mások 
Írásain kívül közli a lap népszerű rovatait. 

— Kedvező részletfizetésre kaphatók a Délma-
gyarország kiadóhivatalában a legszebb é* !»g-
értékesebb magyar könyvek. 

— Egy régi magyar tudós tragédiája. Laikus 
körökben is jól ismerik a tudós J e s z e n s z k y 
János orvos és kirurgus históriáját, akit a maga 
idejében, az 1600-as években, a legkitűnőbb tu-
dósnak ismertek és királyi udvarok versengtek 
érte. Bégi orvosi könyvek és történeti leírások el-
sárgult foliánsai között igen gyakran találkozunk 
a nevével és martiriumos tragédiájával, amelyről 
csak annyit tudtak eddig is, hogy lázítás vádjával 
illették. A vád hamis volt, ez nem kétséges, ezt 
tudta az akkori közvélemény, a szigorú Ítélet va-
lódi okát azonban senki. A »Literatura» most 
megjelent 5. számában Jeszenszky tragédiája igazi 
okainak leleplezésével kapcsolatban fényt dérit az 
1600-as évek császári udvarának politikai machi-
nációira. A Jeszenszky cikken kivül rengeteg iro-
dalmi riport, ismertetés teszi színessé és érde-
kessé a »Literaturát.« 

A Délmagyarországot, Szeged egyetlea liberé-
III napilapját támogatja, aki nyomtatványszflkaég-
letét a Délmagyarország-nyomdában (LOw Llpét-
•eca I I . ) szerzi be. Telelőn II—34. 

— A löld legprimitiv emberei. Közép-Ausztráliá-
ban élnek a legprimitívebb emberek az Odnadat-
tától északra fekvő mély síkságon. Csak a leg-
utóbbi időkben fedezték fel őket. A szó mesebeli 
értelmében vademberek ezek. A fekete arcban 
mélyen fekszik a szemük, amelyet a kiszökelő sze-
öldök valósággal eltakar. A homlokuk ferde, a 
hajuk zsiros pamacsokban lóg, szakálluk tüskés 
és tépett. Elriasztó külsejük dacára meglehetősen 
békés hajlamúak. A vallási életük nagyon érdekes, 
Mindenkinek ¡Van egy őse: állat vagy növény^ 
amelytől származik. Béka, kigyó, kenguru, vad-
macska, kaucsukfa, kaktusz, egy-egy ilyen ős, 
amelytől nagy respektusa van a leszármazóknak. 
Ha valaki például kenguru-ember, a kenguru húsá-
ból soha sem eszik és ha zsákmányul ejti, áten-
gedi a társainak. Van azután egy közös ősük is, a 
kigyó. Vallásos ceremóniák között homokból 
hosszú sáncot építenek, amelyet tollal és gallyal 
tűzdelnek tele. Ez jelképezi a kigyót, amelyet nap-
pal megtisztelnek, éjjel azután darabokra vágják, 
hogy megszabaduljanak tőle. 

Köszönetny i lván í tás . 

Mindazoknak a jóbarátoknak, ismerősök-
nek, rokonoknak, akik felejthetetlen férjem 

Horváth Árpád 
temetésén megjelentek, ezzel részt veitek 
gyászomban és koszorúikkal fájdalmamat eny-
híteni igyekeztek, ezúton mondok köszönetet. 

úzv. Horváth flrpádné. 

Gőzmalom átvétel! 
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hoz-
ni, miszerint a Hattyas-soron a hidász laktanya melletti 

J E l s ő Alföldi gőzmalmot 
átveltem és itmét üzembe helyezve búzaőrlési a 

e g j u t á n y o s a b b a n v á l l a l o k . 
:"Darálást 5 százalékért végzek. 
Buza, korpa és magdara á l landóan kapható. 

Az őrlető közönség s;ives támogatását kéri 
teljes tisztelettel B é l * e S M á r t OH, 

363 az Alföldi Gőzmalom bérlője. 

Telefon 
Irodai 2-58. Belvárosi Mozi Tele,on 

Pénztári 5-82. 

Május 10 én, kedden 

Eladó lányok. főszerep é'ével 

Nagyvárosi történet 8 vidám felvonásban. 

Azonkívül R E G I N A L D D E N N Y V E L » főszerepben 

Nehéz a levegőből élni. Faltengető vigjá ék 
7 elvoná ban. 

Rlftadások kezdete 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5 7 és 9 órakor. 

Tí l í Ion 11—85. Korzó Mozi Telefon 11—85. 

Május 10., 11 én, kedden éi sserdán 

HARRY LIEDTXE legpompásabb filmje: 

Víg sierelmi kalandok 8 felvonásban. 
Azonkivül: Álmodozás. 

Egy szép asszony szerelmei. 
Dráma 6 (elvonásban. Főszereplő: C O N W A Y T E A R L C 

Elóadásek: 5, 7 és 9; vasár- és ttnnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 


