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b legjobb gyártmányúak óriást választékban 
a legújabb forma és szinekben 794 

r,c;n|dk 1 vU11 o l c s ó s z a b o t t á r a k o n 

POLLÁK TESTVÉREK 
Csekonics uccai Icalap raktárában 

~W)\~tsé Szombat. Róni. katli. Bonifác vt. Protes-
iáns. Bonifác. Nap kél 4 óra 25 perckor, 

nyugszik 19 óra 28 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—1, délalán 

i- 7-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-

let) nyitva d. e. 8 - 1 -ig, d. u. 3—7-ig. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 61. sz. 
Barcsay Károly, Széchenyi-tér. Borbély József, 
Takaréktár-ucca. Moldvány Lajos, Újszeged. Nagy 
György, Boldogasszony-sugárut. 

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

— Uj vonatpár Szeged-Bókus és Szabadka kö-
zött. Vasárnaptól kezdve Szeged-Bókus és Sza-
badka között a jugoszláv határon keresztül uj 
vonatpár indul meg, amely délelőtt 11 órakor 
indul Szeged-Bókus állomásról és a párja 13 óra 
48 perckor érkezik vissza Szeged-Bókusra. Ez a 
vonalpár az alsóbácskai vasúti forgalommal te-
remt jó összeköttetést. A két másik vonatpár to-
vábbra is forgalomban marad, az első hajnalban 
4.30 órakor indul Szegedről és 7.35 órakor érke-
zik vissza, a másik, illetve az utolsó 13.58-kor 
indul és 17.57-kor érkezik vissza Szeged-Bókusra, 
Az uj vonatpárnak jugoszláv kezelő és kisérő 
személyzete lesz, a másik kettőnek továbbra is 
magyar marad. 

— A hercegprímás visszaérkezett Sau-Iieinóból. 
Budapestről jelentik: Csernoch János bíboros-
hercegprimásnak a kéthónapos san-remói üdülés 
nagyon jót lett és kezelőorvosai a tavaszi idő 
beálltával megengedhetőnek tartották, hogy ismét 
Magyarországba térhessen. A hercegprímás szer-
dán délután indult el kíséretével és ma délelőtt 11 
órakor érkezeit Budapestre. A hercegprímás egye-
nes kívánságára megérkezését a nyilvánosság előtt 
titokban tartották, ugy, hogy a pályaudvaron sem-
miféle ünnepélyes fogadtatás nem volt. A her-
cegprímás megérkezése után a várbeli palotájába 
hajtatott, hogy a hosszú ut fáradalmait kipihenje. 

— Motoros harangozás Kókuson. A rókusi római 
katolikus egyházközség már hosszabb idő óta fog-
lalkozik azzal a tervvel, hogy a rókusi templom 
harangjait és orgonafujlatóját villanyerőre ren-
dezi be. Most azután a plébánia a rókusi társa-
dalmi egyesületek bevonásával és az egyházköz-
séggel karöltve julius 3-án a Mars-téren nagy nép-
ünnepélyt rendez, hogy a berendezéshez szűk-, 
séges összegnek legalább egy részét a népünnepély 
jövedelméből fedezhesse. B r e i s a ch Béla tb. 
kanonok, rókusi plébános hatalmas rendezői gárda 
élén munkálkodik a népünnepély előkészítésén. 
Szegeden ritkán látott látványosságok fogják szó-
rakoztatni a közönséget. 

x Esküvő. Csórja Júlia és Markovics Szilárd 
oki. gépészmérnök ma délulán fél 7 órakor 
tartják esküvőjüket a rókusi róm. kath. 
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z Varrógépjavitásokat szakszerűen, gyorsan és 
olcsón eszközöl a Singer varrógép részvénytársa-
ság, Szeged, Kárász ucca 1. sz. 

— A Dugonics Társaság vasárnapi felolvasó 
ülése. A Dugonics Társaság vasárnap délután 4 
órai kezdettel a városháza közgyűlési termében 
felolvasó ülést lart a következő műsorral: Dr. 
Csengery János rendes tag: A magyar Pindaros. 
Dr. Csaba Jenő rendes tag székfoglalója: HP 
dajet. Elbeszélés. Móra Ferenc: Tanulmányi ki-
rándulás. 

— Helyreigazítás. »Hétszázmillió koronás pör 
két bizlosiló társaság ellen a Suhajda cukrászdái 
tüz miatt« cimü tegnapi cikkünkbe sajnálatos té-
vedés csúszott be, amennyiben az egyik pörösitelt 
bizlosiló intézet nem az Első Magyar Általános 
Biztosító Társaság, hanem a Magyar-Francia Biz-
tosító Bészvény Társaság. 

x Ma este íl órai kezdettel tartja meg a 
budapesti Terézköruti Színpad Salamon Béla 
igazgató személyes felléptével első vendégjáté-
kát. Az előzőleg megjelent tájékoztató közle-
ményekből látják a szegediek Salamonék pom-
pás műsorát, mely teljes 3 órán keresztül 
fogja ma és holnap este a legkellemesebb 
hangulatban tartani a közönséget. Kevés szá-
mú jegy 5-82. telefonon rendelhető a Bel-
városi Mozi elővételi pénztáránál. 

x Ma és minden este a B e l v á r o s i É t t e r e m-
b e n, F e k e t e s a s-u c ca 22., S á n d o r L a j o s 
k ö z k e d v e l t l o k á l é n e k e s szórakoztatja a t. 
vendégeket. Zongorán kiséri G r ó f Lajos. 

— Kultiirdélutún. A MANSz iparos osztálya 15-én, 
vasárnap délután fél 5 órai kezdettel tartja az 
ipartestület székházának nagytermében F i r b á s 
Oszkár dr. főreáliskolai tanár előadásában má-
sodik kulturdélutánját, melyen vetített képekben 
az észak-keleti és az erdélyi Kárpátok legszebb 
részeit mutatják be. A kulturdélután kiemelkedő 
eseménye lesz M i k s a Ilona és N a s z á d y József 
művészi szereplése és S z e d e r k é n y i Anna, az 
ismert nevű írónő felszólalása. 

x Dreeherben ma reggel 4 órakor záróra. 
— Május 15-én kezdi meg működését a hattonyai 

halárkirendeltség. Budapestről jelentik: A román 
királyság felé általános határállomásként kijelölt 
nagybattonyai kirendeltség működését május 15-én 
kezdi meg. 

x A mai pesti lóversenyekre fogadásokat dél-
után fél 3-ig elfogad a Bookmaker-iroda Szeged, 
Zrínyi ucca 10., I. emelet. 

— Elloptak hét Mauritius-bélyegel. Párisi je-
lentés szerint egy Krayzel nevü mainzi bélyegke-i 
reskedö gyűjteményéből 20 értékes bélyeget loptak 
el, köztük hét Mauritiusi. A hét bélyeg értéke 
650.000 birodalmi márka. 

Makói &irek. 
Nem kapott sehol munkát — felakasztotta magái. 

Kakujai András 73 éves napszámos ember, min-
dig szorgalmasan dolgozott, dacára szorgalmá-i 
nak, öregsége miatt senki sem akarla munkára 
alkalmazni. Mindenfelé ajánlkozott, de öregsége 
miatt mindenütt elutasították. Koldulni szégyelt, 
rokonai terhére nem akart lenni, ezért ma reggel 
felakasztotta magát. 

Az újszülöttek himlőoltása. A makói ujszülöt-t 
teket, akik 1926. május 1-től 1927. március l-ig 
születtek, vasárnaptól kezdve himlőoltják. A szü-
lök akkor is tartoznak elhozni gyermekeiket be-
oltás végett a városházára, ha külön meghívót 
nem kaptak. 

Jeruzsálemben, a szent földön, az 
olajfák hegyén 

készültek a 

Nagy az én bűnöm 
cimü nagyszabású társadalmi dráma felvételei, melyet a sablontól elférő mese, a 
gyönyörű szent földi tájak panorámája, a kristályos fotográfiák, mesteri rendezés, 
a legkiválóbb művészegyüttes emel a legszebb filmek közé. Ezzel a páratlan érdekes 
társadalmi drámával együtt hétfőtől szerdáig kerül bemutatásra a Korzó Moziban 

Várkonyi Mihály forrta Mária 
legújabb filmje, az 

k /1 grandiózus műsor biztosan nagy érdeklődéssel fog találkozni. 

¡ti 

A serdülő ifjúságnak reggel felkeléskor egy-
egy kis pohárnyi természetes »Ferenc Józsefi 
keserüvizet kell adni, mert gyomor-, bél- és 
vértisztitó hatásának fiuknál és leányoknál 
igen fontos eredményeket köszönhetünk. A 
gyermekklinikákon a Ferenc József vizet már 
a kicsinyek makacs szorulásakor kitűnő si-
kerrel alkalmazzák. Kapható gyógyszertárak-
ban, drogériákban és fiiszerüzletekben. 

/Imikor a fogorvosnak 
fájdul meg a foga. 

Egy ismert szegedi fogorvossal történt a követ-
kező kedves apróság. Szerényen bekopogtat ren-
delőjébe egy kopott ruháju, fejkendőbe burkolt 
asszony. Szűnni nem akaró »kezitcsókolom«-ozás 
közben elmondja, hogy nagyon rosszak a fogai, 
szeretne ujakat csináltatni, de hát borzasztó ne-
héz anyagi viszonyok közölt él, csak nagyon ke-
veset tudna a doktor urnák fizetni. A fogorvost 
nak, aki — ugy látszik — nagyon vajszivü em-
ber, nem hiába barátja a harmóniának rezgő 
huru brácsáján és hangversenyrendezésein ke-
resztül, megesett a szive a siránkozó és rosszfogu 
szegényasszonyon. Megvizsgálta a fogait és he-
tekig tartó munka után gyönyörűen rendbeliozla 
rágóberendezkedését. Aztán nagyon szerény költ-
séget számítolt fel, alig annyit, amennyibe az uj 
fogakhoz szükséges anyagok kerültek. A szegény-
asszony azonban még ebből is lealkudott egy ke-
veset, talán éhező gyermekeire is hivatkozott, de 
aztán kifizette a számlát. Gyűrött, zsiros, rojlosszé-
lü bankókat adott át a fogorvosnak. A doktor ur 
hamarosan meg is feledkezett a kopott, szegény-
asszonyról, talán csak álmaiban jelent meg előtte 
hálálkodni. Egy szép napon azulán viszontlátta, 
Ott ült a Kass-kávéház egyik felterített asztala 
mellett suhogó selyemben, talpig feketében, füleiben 
hatalmas brilliánsok sziporkáztak, nevető szájá-
ból pedig gúnyosan villogtak elő a vadonatúj rá-
gószervek. Előtte és előkelő társasága előtt fran-
cia pezsgő gyöngyözött. A fogorvos először nem 
akart hinni a szemeinek, de mennél tovább nézte 
a tüneményt, annál jobban megerősödött benne 
a tudat, hogy egykori kopott páciensével hozta 
össze a sors. Érdeklődött a titokzatos ismeretlen 
iránt a pincéreknél, akiktől megtudta, hogy a pá-
ciense az egyik legnagyobb szegedi bérház dús-
gazdag tulajdonosa. A fogorvosnak nagyon me-
lege lelt hirtelen és elhatározta, hogy megbosszulja 
magát páciensén, hogy pört indít ellene. De aztán 
lemondott szándékáról, amikor jogászismerősei fel-
világosították, hogy a pör reménytelen, mert az 
asszony kifizette a honoráriumot. De a foga meg-
fájdul I. 

— Zadravelz-sa jlópör. Budapestről jelentik: 
B e n d a Jenő a »Pesti Hirlap« egyik mult év 
májusi számában irt cikke miatt Zadravetz István 
sajtópört indított. Bendát ma vonta felelősségre 
a budapesti büntetőtörvényszék. A tanuk kihall-
gatása után a bíróság sajtó utján elkövetett rá-
galmazás vétségében bűnösnek mondotta ki Benda 
Jenőt és ezért 600 pengő fő- és 400 pengő mel-
lékbüntetésre Ítélte, továbbá kötelezte 2000 pengő 
erkölcsi kártérítésre és 120 pengő ügyvédi költ-
ség megtérítésére. Az itélet ellen Dánér Béla, Zad-
ravetz püspök jogi képviselője súlyosbításért1, 
dr. Polónyi Dezső, Benda védője a bűnösség 
megállapítása végett felebbezést jelenteti be. 

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

Bélrenyheségnél használ a 
B1.31 

Parádi víz 
Vérszegényeknek o r v o s i l a g javalva. 

B szegedi városi színház műsora : 
Szombattól—hétfőig: Csókról-csókra. 
Vasárnap délután: Repülj Fecském. 

Színházjegyet a Délmagyarország jegyirodá-
jában telefonon Is lehel rendelni. A Jegyeket kl 
vánatra házhoz küldjük. 

fl színházi iroda hirei. 
Csókról-csókra. Szombaton negyedszer kerül szín-

re Yvain híres operettje, a Csókról-csókra, amely 
az eddigi előadásain a közönség szokatlanul nagy 
tetszésével találkozott. Az újdonság kivételes si-
kerét nemcsak az újszerű, mulattató szövege és a 
szeriőz, dallamos zenéje idézte elő, hanem a svun-i 
gos előadása is, amely az operett együttesének 
legnívósabb teljesítménye. 


