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DCLMAGYARORSZÁG 1927 május 8. 

Három órán át tartó orkánszerü 
nevetés és iapsvl&ar lesz szombaton és vasárnap a Belvárosi Moziban. 

Szombat és vasárnap lépnek fel a Belvárosi 
Moziban a budapesti Terézköruti Szinpad, az 
európai hirii Salamon-kabaré nagyszerű ¡mű-
vészei Salamon igazgató személyes szerep-
lésével. 

Salamont és nagyszerű társulatát nem kell 
bemutatnunk a szegedieknek, hiszen ezúttal 
a negyedik nyári vendégszereplésére érkezik 
Szegedre, hogy iü teljes három órán keresz-
tfii a legüdítőbb szórakozást nyújtsa a Bel-
városi Mozi közönségének. Tizenegy 1 felvo-
násos tréfával, bluettel és 1 felvonásos bohózat-
tal lépnek a szegediek elé, olyan 11 darabbal, 
melyeka magas szinvonalat reprezentáló magyar 

kabaré kiváló darabjai közt is a legelső he-
lyen állnak. Salamon Béla, ez az istenáldotta, 
ritka tehetségű színész elhozza magával lelkes 
társulatát s olyan vígságot szerez a közönség-
nek, amire csak egyszer van évenkínt példa, 
mikor eljön hozzánk a Terézköruti Szinpad 
együttese. Salamon Béla mellett itt lesz Fenyő 
Árpád, Horváth Éva és a Salamon-kabaré 
kiválóságai. 

Műsorukat Nagy Endre, Nóti Károly, Lőrinczl 
Miklós és Vadnai László legsikerültebb mű-
veiből állították össze. Az előadások mindkét 
napon pontosan 9 órakor kezdődnek. 

A Délmagyarország többezerkötetes kölcsönkönyutárában 
havi dij előfizető részére 1 pengő és 80 fillér, heti dii 

16 fillér. Ouadék nem szükséges. 

HireM 
f ) | | * > Péntek. Hóm. kath. Szervác. Protestáns. 

Szervác. Nap kél 4 óra 26 perckor, 

nyugszik 19 óra 27 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—1, délután 
í—7-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 61. ss, 
Barcsay Károly, Széchenyi-tér. Borbély József, 
Takaréktár-ucca. Moldvány Lajos, Újszeged. Nagy 
György, Boldogasszony-sugárut. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, 
II., Taborstrasse 7. (Wr. AuslandskorrespondemO. 
Telefon: 40-3-22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
terem és hirdetési képviselet Ausztria részére: 
Wien, I., Wildpretmarkt 1. (Osterr. Anzeigen A.-G.) 
Telefon: Serie 62—5—95. 

Jelölések Kubinyi Pál örökére. 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) j 

Beszámoltunk tegnap arról, hogy rövidesen betöl-
tik a szegedi nőgyógyászati klinikán K u b i n y i 
Pál örökét és hiteles helyről kapott információk 
szerint dr. K u n c z Andort, a fiatal magántanárt 
fogják a klinika vezetőjévé kinevezni. Most azután 
arról értesülünk, hogy megtörténlek az első jelö-
lések, amelyeket azután a kari ülés elé terjesztenek. 

A kiszivárgott hirek szerint első helyen háro-
mat javasoltak: dr. B u r g e r Károly magántanárt, 
Kubinyi asszisztensét, dr. K u n c z Andor ma-
gántanárt, a klinika jelenlegi vezetőjét és dr. 
W i n d i s c h Ödön magántanárt, a budapesti bá-
baképezde igazgatóját. Értesülésünk szerint má-
sodik helyen dr. B e r e c z Sándort, a kiváló nő-
gyógyászoperatőrt hozták javaslatba, akit jól is-
mernek Szegeden. Dr. Berecz ugyanis Szegeden 
végezte középiskoláit, majd egy évig a bábaképez-
débon működött, azután pedig Tóth professzor-
hoz ment a budapesti Polyklinikára. 

Illetékes körökben érdeklődéssel várják, hogy 
mi lesz a végleges döntés. 

— Egységespárli képviselők a kormányzónál. 
Budapestről jelentik: Az egységes párt uj képviselő 
tagjait ma délelőtt kihallgatáson fogadta a kor-
mányzó. 52 uj képviselőtagja van a pártnak, akik 
közül 45-en jöttek össze fél 12 óra tájban az Or-
szágház kupolacsarnokában. Az ünnepi feketébe 
öltözött egységespárti képviselők Almássy László 
elnök vezetésével vonultak fel a Várba. A kor-
mányzó 12 óra előtt fogadta a képviselőket, akik-
nek a nevében Almássy László üdvözölte a kor-
mányzót. A kormányzó ezután kifejezte örömét, 
hogy megismerhette az uj egyeségespárli kipviselő-
ket, majd valamennyi képviselőtől kézszorítással 
vett bucsut. 

— Műsoros szülői értekezlet. A Szeged-belvárosi 
községi elemi leányiskola tanitótestülete az is-
kolai szegényalap javára május 15-én, vasárnap 
délelőtt fél 11 órakor a Korzó Moziban tanulóival 
műsoros szülői értekezletet tart. A műsoron élő-
képek, kis játékok, egyfelvonásosok és szavalatok 
táncszámok szerepelnek. 

— Negyvenmillió korona tiszla bevétele volt 
a harangnupnak. A Hősök Harangja javára rende-
zett vasárnapi népünnepély elszámolását csütörtö-
kön ejtette meg a rendezőbizotlság. A népünnepély 
tiszta bevétele negyvenmillió korona volt. A ren-
dezőbizottság eredetileg legalább százmillió ko-. 
rona tiszta bevételt remélt, amelyet már be is kal-
kuláltak a megrendelt harang árába. A népün-
nepélyből remélt bevétel azonban keresztül-, 
húzta a számításokat. A kevés bevételt a hirtelen 
hűvösre fordult időjárással magyarázzák. 

x Ma nagy balestély a Belvárosi Étteremben. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken délután 
fél hét órakor. Irásmagvarázat szombaton dél-
előtt. 

— A képzőművészeti egyesület közgyűlése. A 
Szegedi Képzőművészeti Egyesület május 15-én, 
vasárnap d. e. 11 órakor a városi székház tanácster-
mében tartja XVIII. rendes közgyűlését. Ha a 
jelzett napon a közgyűlés nem lenne határozatké-
pes, akkor a közgyűlést az alapszabályok értel-r 
mében minden ujabb értesítés nélkül május 26-án 
délelőtt 11 órakor tartják meg. Tárgy sorozat: 1: 
Elnöki megnyitó. 2. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
két tag kiküldése. 3. Igazgató jelentése az egye-
sület működéséről. 4. Az elmúlt évek pénztári 
számadása. 5. Az 1927. évi költségvetés inegálla-, 
pitása. 6. Az alapszabályok módosítása. 7. In-
dítványok. 8. Elnöki zárszó. 

x Dinnyés Ferenc rajz- és festőiskolájába be-
írások naponkint délután 5—7-ig Szentháromság-
ucca 4. alatt. 

x Eljegyzés. P á I f y Máriát eljegvezte B o h n 
Mihály. ' ' 469 

— A Foederalio Emerieana Marisia szegedi cor-
poralioja május 14-én és 15-én tagavató ünnepsé-
get rendez. Tizennegyedikén este nyolc órakor lam-
pionos ballagás lesz a korzón, fél kilenckor ünnepi 
vacsora a Hágiban. Másnap reggel kilenc órakor 
ünnepélyes szentmise a fogadalmi templomban, 
utána felvonulás a tagavalásra, amely tiz óra-
kor kezdődik a Tisza-szálló nagytermében. Este 
fél kilenc órakor majális lesz az ujszegedi vi-
gadóban. 

— Koszorumegvállás. Özv. Gultinanné Várnay 
Ibolya elhalálozása alkalmából a budapesti »Sze-
gedi Asztaltársaság« negyven pengőt küldött szer-
kesztőségünkbe koszorumegváltás cimén az ízr. 
aggokháza javára. Az adományt rendeltetési he-
lyére juttatjuk. 

x Drelierben szombaton reggel 4 záróra. 

— Rózsabál. A Szegedi Iparos Ifjak Közművelő-
dési Egyesülelének vigalmi bizottsága junius 5-én, 
pünkösd vasárnap az ujszegedi vigadóban rózsa-
bálat rendez. A rendezőség megtett minden elő-, 
készületet a siker érdekében. 

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

— A Szeretet Lapja. A lelkek kibékítését, neme-
silését, finomítását és a tudás terjesztését célozza 
a most megindult folyóirat, amely egyúttal a 
Vörös Kereszt eszméit is hirdeti. A Szeretet Lapja 
nem száraz elméleti közleményeket közöl: a való 
élet tükre. Szerkesztőség és kiadóhivatal Buda-
pest, József-körut 64. 

— 420 méter. A szegedi nagyreményű mélykút 
fúrása gyors ütemben halad előre. Igaz, hogy a 
munka megszakítás nélkül, éjjel-nappal folyik, még 
vasárnap is dolgoznak a kútfúrók. A hivatalos 
felvilágosítás szerint ennek a nagy sietségnek tech-
nikai oka van. Ha a furó megáll és állvamarad 
néhány óráig, a furócső megszorul a földben ugy, 
hogy csak nehezen lehet azt ismét megindítani. 
Szerdán a furó egyébként elérte már az ismert 
rétegek legalsó határát, sőt át is töri már rajta ós 
jelenleg ismeretlen rétegeken halad keresztül. A 
legmélyebb szegedi ártézikut sem haladia tul ed-
dig még a négyszázméteres mélységet, a mélykút 
fúrója pedig már a négyszázhuszadik méternél 
tart Az uj réteg igen kemény agyagréteg, a furó 
csak lassan haladhat benne, valósággal koptat-
nia kell a luk falát. Még az ismert rétegben 
rábukkantak arra az igen bővizű homokrétegre, 
amelyből a vizmütelep legmélyebb kútja táplálko-
zik és amely huszonnégy fokos tiszta vizet ad. 
Ha a mélykull'uráshoz fűzött remények nem tel-
jesülnének, ha még az ezerméteres mélységből 
sem kapná meg a várt forróvizet, földgázt, vagy 
— horribile diclu! — petroleumot a város, akkor 
visszajönnek ehhez a vizréteghez és ezt csapol-
ják meg a gőzfürdő számára, hogy a nagy költség-
ből legalább igv mentsék meg, ami menthető. A 
bizalom azért változatlanul nagy és a kútfúrók 
szinte holtbizonyosra veszik, hogy megfelelő mély-
ségben rátalálnak majd a forró gyógyvízre. 

x Halpaprikás minden nap a Dreherben. 919 

— öngyilkosságot követeti el — mert nem tudott 
elválni férjétől. Budapestről jelentik: A néhány 
nappal ezelőtt a Dunából kifogott női holttestben 
ma egy idősebb hölgy leányára, vecseri Szabó 
Lászlóné született Lábdi Eszterre ismert. Öngyil-
kosságál azért követte el, mert férje, akitől válni 
akart, megszállott területre való és a váláshoz 
szükséges okmányokat beszerezni nem tudta. 

— Uj könyvek a Délmagyarország kölcsönkiinyv-
tárában. E. T. A. Hoffmann: Éjféli mesék, Molnár 
Ferenc: Az éhes város. 

— A Dunába akart ugrani, hogy gyermekeit 
megszabadítsa a temetési költségektől. Budapest-
ről jelentik: Mára virradó éjjel egy úriasszony 
a Dunába akart ugrani, mert mint elmondotta, már 
több mint 80 éves és ugy érzi, hogy nemsokára 
meghal, azonban gyermekeit meg akarta szabadí-
tani a temetési költségektől. Minden valószínűség 
szerint az idős uriasszonyt valamilyen gyermek-
menhelyen helyezik el. 

— Guy de Maupassant: Miss Harriet, Fodor 
József: Lihegő erdők. Most jelent meg. Kaphatók 
a Délmagyarország kölcsttnkönyvlárában. 

— Zukor Adolf odaadta minden pénzét Ma-
gyarinak egy magyar nótáért. Szenzációs cikk a 
Színházi Életben, Incze Sándor népszerű heti-
lapjában az amerikai film királyról. U j regény: 
Claude Anett világsiker! aratott életrajza Susanne 
Lenglenről. Incze Sándor londoni levele. Nagy-
alakú kotta. Háromfelvonásos darabmelléklel. 

— A vonallal lemetszette fejét, meri szülei meg-
dorgálták. Zalaegerszegről jelentik: Ujláb Ferenc 
17 éves asztalostanoncot szülei megdorgálták. A 
fiu elkeseredésében kiment a zalaszenlmihályi ál-
lomásra s az ott álló vonat utolsó kereke alá tette 
fejét. Az elinduló vonat lemetszette a fiu fejét, 
Szüleinek irt búcsúlevelében tettének okául szi-
gorúságukat hozza fel. 

A Délmagyarországot, Sz«ged egyetlen (ibér*-
II* napilapját támogatja, aki nyomtatványssükrif-
tetét a Délmagyarország-nyomdában (LOw Llpét-
aeea 19.) szerzi be. Telefon 11—34, 

fl szegediek találkozó helye 
Budapest legelsörendü, 484 

modern családi szállója az 

IstvánKirály-szálloda 
VI., Podmanlczky ucca 3. 

Mérsékelt árak. figyelmes kiszolgálás, 
modern berendezés, központi fűtés, 

melegvizszolgáltatás, lift 

Napi teljes pensió 8 pengőtől. 
A nyugati pályaudvar közelében. 

Szombaton nyílik meg 
R O S / i R JÁNOS Attila ncca 5. szám alatti 
HUSCSARNOKA, ahol hizlalt marha-, borjú- és 
sertéshúst a legolcsóbb napi ár mellett 
szolgáltatJ ki t. vevőinek. — Szíves pártfogást kér 
tisztelettel ROStÁR JÁNOS, 
459 mészáros és hentes. 


