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Egy kis fruska kalandjai szárazon és vizén! 
Minél bubib, annál jobb! — Veszedelmes ártatlanság! — A jó 

pénz nem rossz! — A humor felhőkarcolói! 
Régi dolog, hogy nevelni akarnak az emberek ! Nos ill az a l k a l om ! O lyan nevelés lesz. 

mini amilyet csak I Zoro és Huru okoznak. Reginald Denny az ellenállhatatlan és Laura 
La P l an íe a huncut fruska, ismét körünkben lesznek. Denny legújabb komédiá já t , a Jó 
pénz nem rossz pénz cimii vigjátékatfrakcióját adja elő, Laura La Plante pedig a 
Veszede lmes ártat lanság cimli falrengető szerelmi bonyodalmakban szerez a szegediek-

nek dertls 120 perceket péntektől a Széchenyiben. 
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Hirelc 
W J H A Szerda. 

testáns. 
Róm. kalh. Medárd pk. Pro-
Medárd. Nap kél 4 óra 3 perc-

kor, nyugszik 19 óra 55 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—1, délután 

«--7-lg. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme 

tet) nyitva d. e, 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 
Szegeden a gyógyszertárak közöl szolgálatot tar-

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

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

első három oszlályá 
gimnázium elvégzése 
elment gazdálkodni, 
hozott állandóan és 
donságokkal teljesen 
magát. Molnár volt. 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: 
Hazánkban tegnap már inkább csak a keleti ré-
szeken voltak esők, amelyek mennyisége azonban 
jelentéktelen volt. Püspökladányban 44, Bodva-
szilváson 33. Debrecenben 25, Tokajon 25 mm. A 
Ivorult idő folytán a hőmérséklet nappal alig emel-
kedett a 20 fok C.-ig. Jóslat: Csendes, túlnyomóan 
derült, száraz és főleg éjjel hűvös idő, később hő-
emelkedés. 

— Meghalt Széesi István. S z é c s i István, a 
szegedi gazdasági éleinek ismert egyénisége pün-
kösd másnapján reggel kilenc órakor Budapes-
ten a Pajor-szanatóriumban meghall. Gyomorba-
jái kezel tel ni utazott fel és egy hónapi kiira után 
javulóban voll az állapota. De tüdőgyulladást ka-
polt, amely négy nap alall végzett vele. Szécsi 
István, aki 64 éves volt. szegedi születésit, Zá-
kány-kapitányságban született, olt. ahol Kószó Ist-
ván nyugalmazott államtitkár, együtt járták a Len-
gyel-kápolnai elemi iskolát, majd a gimnázium 

is. Szécsi István a harmadik 
után kimaradt az iskolából. 

Szorgalmasan tanult és <lol-
tagadhatallanul értékes tulaj-
szegénv sorsból küzdötte fel 
paprikalermelő. bolgár ker-

tész és földműves, aki száz hold földön igen szép 
eredménnyel gazdálkodott. Erős közgazdasági és 
szociális érzéke volt, tevékenykedeti ipari és me-
zőgazdasági téren és e kettős munkálkodást olyan 
módon hozla harmóniába egymással, hogy mellet-
tük egyúttal kereskedő is volt. Szeged társadalma 
értékes egyéniséget veszített benne. Holttestéi kedd 
délután hozlák haza Budapestről autón és a Sza-
badság-tér 13. szám alatti lakásán ravatalozták 
fel. Temetése szerdán délután négy órakor lesz a 
gyászházból. A város társadalma nevében dr. Kó-
szó István bucsuzlalja. 

— Papp Gábor kiállítása nyitva lizeclikéig dél-
előli 10-től l-ig, délután 4-től 7-ig. 

— A református énekkar zászlóavatása. Pün-
kösd vasárnapján tartották meg a szegedi re-
lormátus énekkar zászlóavaló ünnepélyéi. Előző 
esle az énekkar szercnádol adott a zászlóanyák-
nak. Délután három órakor hangverseny voll', 
amelyen rész Iveitek a szegcdi és a vásárhelyi da-
lárdák. A hangverseny után istentisztelet voll. 
délután 5 órakor pedig az énekkar a Tisza-szálló 
nagytermében díszközgyűlést tarlóit Bakó László 
lelkész elnökletével. Esle bét órakor a Raffay-
féle étteremben ünnepi vacsora volt, amelyen az 
összes dalárdák résztvetlek. Az ünnepet a dalárda 
sikeres hangversenye zárta be a Tisza nagytermé-
ben. 

x Eljegyzés. Szarka Mancikát eljegyezte Mán-
doki János. 745 

— Dénes—Pethes paródia-estje szombaton a Kor-
zó Moziban. Két órás műélvezet, igazi bohémia. 

— A MÁV. szolgaszemélyzet egyesületének ju-
bileuma. A szegedi MÁV. szolgaszemélyzet pün-
kösd vasárnap ünnepelte fentállásának 25 éves ju-
bileumát, amely alkalomból az egyesület disz-
ülést tartott, népünnepélyt és láncversenyl rende-
zeti. Az ünnepi ülésen Á b e l Imre elnök ismer-
tette az elmúlt 25 év történetét, majd II o m o l a 
Rezső állomásfőnök, G é b e r János üzletvezető 
mor.dollak üdvözlő beszédeket, G y a r m a t y Etel 
és P a p p János szavaltak. 

x Bérmaajándékok legolcsóbban Tóth órásnál 

— Ilétfon folytatják a »szánionkérést.« A szá-
mon kérőszék szerdai ülése a főispán rendelkezésére 
elmarad. A számonkérők szerda helyett hétfőn 
járják végig a városi hivatalokat. 

x felséges zónákat minden időben csak a Bel-
városi Étterembon élvezhet. Feketesas-ucca 22. 

— Zsidó esillag a görögdinnyén. Budapestről 
jelentik: Friedmann Alajos aszódi vegyeskeres-
kedő 1924. áprilisában egy görögdinnyére ma-
gyar címert vésett és a cimer keresztje helyeit két-
ágú csillagot rajzolt és a dinnyét kilétté a kira-
katába. A csendőrség eljárást indilott Friedmann 
ellen, akii az ügyészség a magyar nemzet és a 
magyar állam megbecsülése ellen irányuló vétsége 
címén vád alá helyezett. A budapesti bünletőtör-
vényszék vádtanácsa annak idején nemzetgyalázás 
vétségében mondotta ki bűnösnek Friedmannt, akii 
1 évi fogházra és 5 millió pénzbüntetésre iléll. 
Az ítélőtábla Auer Károly-tanácsa ma foglalkozott 
a bűnüggyel. Az ítélőtábla a törvényszék ¡leleté-
nek rendelkező részéi megváltoztatta, amelyben 
az 1 évi fogházbüntetést ti hónapra szállította le. 
A védő semmiségi panaszt jelentett be a Kúriához. 

— Dénes—Pelhes a budapesti közönség két ked-
vence 11-én, s z o m b a t o n e s t e íl órai kezdettel 
adják 2 órás kacagtató műsorral a Korzó Moziban 
paródia-estjüket. Jegyek már kaphatók Korzónál. 

Gyomor- és bélzuvarokiiál. étvágytalanság-
nál. szorulásnál, felfúvódásnál, gyomorégés-
nél. felböfögésnél, szédülésnél, homlokfájás-
nál, hányingernél 1—2 pohár természetes »Fe-
renc József« keserűvíz alaposan kitisztítja az 
emésztőutakat. Közkórházi jelenlésekben ol-
vassuk, hogy a Ferenc József vizel még a 
fekvő I*'legek is nagyon szívesen isszák és 
általánosan dicsérik. Kapható gyógyszertárak-
ban, drogériákban és füszerüzletekben. 

— Vasárnap lóverseny lesz. Nagyszabású sport-
esemény színhelye lesz vasárnap délután a Lóver-
seny-téri sportpálya. Ekkor rendezik ugyanis a 
szokásos tavaszi lóversenyt, amely azonban mé-
reteiben felülmúlja az eddigieket. A versenyen 
lesznek urlovas, mezőgazda és leventeszámok és 
azon — a jelek szerint — az összes számottévő 
magyai- istállótulajdonos indul egy-két lóval. A 
verseny védnökei: gróf Csáky Károly honvédelmi, 
Maver János földmivelésügyi, gróf Klebelsbcrg 
Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter és bulcsi 
Janky Kocsárd, a honvédség főparancsnoka. Er-
iékes tiszteletdíjakat ajánlottak fel már sokan, ed-
dig a legszebb a földmivelésügyi miniszter igen 
ériékes dija. A versenyre fogadásokat bookmeke-
reknél is lehet kötni, a pályán több totalizatőr fog 
működni. 

* Puch kerékpár képv. Lukács, Valéria-tér. 
— A Szegedi Katolikus Növédö Egyesület va-

sárnap akarta megrendezni szokásos népünnepé-
lyét, azonban a zuhogó eső elmosta a készülő mu-
latságot. Hétfőn azután fényesen sikerült a nép-
ünnepély és nagy lömegek lepték el a korzót, mely 
hangos voll a jókedvtől, vásári kikiáltóktól. A 
népünne[)ély minden valószínűség szerint jelentős 
összegei jullal jólékonycélra. 

— Uj könyvek a Délinagyarország külesönköny v-
tárában. Kipling: A lény kialudt. G. N. Krasnov: 
Isie>u zsámolya. Vadász Tibor: Tilos. Andai Ernő: 
Soha ilyen tavaszt, Sven Elostad: A titkos szobák, 
Zilaliy Lajos: V világbajnok. 

— Halálozás. Gr a ss é l ty Lászlóné szül. Z i e-
r i l z Vilma áldásos éleiének 76 ik, özvegységének 
2-ik évében junius 6-án reggel fél 3 órakor rö-
vid szenvedés illán meghall. Az elhunyt matróna, 
aki a Szegeden széleskörökben ismert és becsült 
G r a s s e l l y Lászlónak voll az özvegye, nagy 
és kiierjedt család koronája voll, gyermekei, uno-
kái és dédunokái siratják. Temetése junius 8-án 
délután öl órakor lesz a belvárosi róm. kai. te-
mető »Csontházá -ból, az engesztelő szentmise-
áldozatot pedig a belvárosi róm. kai. templom-
ban 8-áu délelőtt 9 órakor fogják bemutatni. A 
temetésre negyedölkor külön villamoskocsi indul 
a Dugonics-térről. 

x Olcsó fürdőkádak , takaréktflzhelyek Fo-

géi Edénél , Szeged, Takaréktár-ucca 8. 582 

m 

rekordját is megdönt i 

Berlin, Paris. London, Róma, Nápolyon keresztül 

A három jó madár 
u t a z á s a i a hajléktalanok helyéről a dollármil l iók édenébe. 

Vidám kalandok péntektől vasárnapig a Korzóban. 

URI DIVATCIKKEK 
Pollák Testvéreknél, Szeged, Csekonics u. és Széchenyi tér 

Ingek, gallérok, nyakkendők 
sporlharlsnyák, zoknik csakis 
elsőrendű minőségekben r e n d k l v t l l l 
o l c só s zabot t ó r a k o n 

Helyiségemel felmondták 
augusztus l~ig rendkívüli olcsón árusítok 
mindenféle férfi és női íehérnemlleket készen és mérték után, 

Baby dolgokat. Uj helyiségemről ezúton fogom értesítem I. vevő imet 

Ö S B V . L ö w y J ó z s e f n é ke lengye Üzlete 
Szeged, Széchenyi tér, Boros Üzlet mellett. 910 

— 1,1 EmCTnnmfflr wüowwiw 

KERÉf?PÁROK, GYERMEKKOCSIK, VARRÓGÉPEK 
a letező legfőbb márkák, u m . : Diirkopp, Cuclfer, VlUtórla, Styrla stb. legolcsóbban részletre kaphatók, 

KARDOS I. műszerész Szeged, Csekonits ucca 5. Javítások Jótállás mellett. 


