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Uri kalapok 
a legjobb gyártmányúak óriási választékban 

a legújabb forma és színekben 794 
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POLLÁK TESTVÉREK 
Csekonics uccai kalap raktárában 

Hirete 
l > r \ ? 1 Kedd. Róm. kath. Gonz Alaj. Pro-

I • testáns. Alajos. Nap kél 4 óra 2 
perckor, nyugszik 20 órakor. 

Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—1, délntáa 
4—7-lg. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I, eme-
let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. 1. » -7 - i g . 

Szegeden a gyógyszertárak közöd szolgálatot tar-
tanak: Gerle Jenő, Klauzál-tér >. (Tel. 3S9.) Ger-
gely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut Sl. (Tel. 61} 
Dr. Lőbl Imre, Gizella-tér 5. (Tel. 819.) Mold-
vány Lajos, Újszeged. (Tel. 846.) Nyilassy Ágoston, 
Szilléri-sugárut 11. 

A Délmagyarország bácsi szerkesztősége: Wiea, 
II., Taborstrasse 7, (Wr. Aaslandskorrespondenx), 
Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
terem és hirdetési képviselet Ausztria réssérti 
Wien, I., Wildpretmarkt 1, (Osterr. Ánzelgen A,-G.) 
Telefon: Serie 62 - 6 -95 . 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: 
Hazánkban a tegnapi igen meleg nap után hirte-
len időváltozás állott be erős északnyugati szelek-
kel. lehűléssel és zivataros esőkkel. A csapadék 
majdnem általános és vidékenkint igen külön-
böző volt. Nagyobb esőt jelenleltek Putnokról 32, 
Sátoraljaújhelyről 23. Debrecenből 23 (jégeső) és 
Egerből 22 mm.-t. Jóslat: Nyugati szelekkel, vál-
tozékony hűvös idő, az eső szünésével. 

— A szentmihályleleki gazdakör zászlószenlelése. 
A szenlmihályteleki gazdakör vasárnap tartotta 
meg zászlószentelő ünnepélyét, amelyen megje-
lent Glaltfelder Gyula megyéspüspökön kivül a 
polgármester és Buócz rendőrfőtanáesos is. A 
zászlót a megyéspüspök szentelte fel. 

— A piarista rendház (önök halála. A kegyes 
tanilórendiek vezetése alatt álló szegedi városi 
főgimnázium igazgatóságától vett értesülés sze-
rini a ma reggel elhunyt budapesti piarista rendház 
renclfőnökét, dr. II á m Antal felsőházi tagot szer-
dán délután temetik. A szegedi piarista gimnázium-
ban kedden kezdődnek az érettségi vizsgálatok, a 
melyen K i s s István elnököl, ezért a szegedi társ-
házat két rendtag fogja a temetésen képviselni. 

— A Maróezy szimultánverseny végeredménye. 
A szombat esti nagysikerű szimultán sakkverseny, 
amely este félkilenckor kezdődött és vasárnap 
reggel őt óráig tartott, a következő eredménnyel 
végződött. .Maróezy 81 játszmát váltott, ebből meg-
nyert 69-el, remi lett 12. Az eredmény Maróezy 
hatalmas képességeit a legélénkebben dokumentálja 
és ha öl óra felé nem vesz rajta erőt a nagy kime-
rültség. a tizenketlős remi szám alighanem há-
rom-négyre apadt volna, ekkor azonban aki remit 
kéri tőle. minden további nélkül megadta. A 
Maróezy Sakk-Kör. amely dicséretes buzgalommal 
fáradozott Maróezy meghívása körül, reméli most, 
hogy ez a nagy verseny intenzivebbé lbgja tenni 
a szegedi sakkéletet. A gondos rendezés körül el-
ismerésremélló agilitással dolgozott S z á n t ó Pál, 
a kör titkára. 

— Az ipartestület építési szakosztálya vasárnap 
tartott közgyűlésén elhatározta, hogy felterjesztést 
inléz a kormányhoz az építészeti szakosztály fel-
állítása érdekében. A közgyűlés tulajdonképeni 
tárgysorozatát határozatképtelenség miatt nem tár-
gyalták le. 
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— Iskolai találkozó. Felkérem azon osztálytárs-
nőimet, akik a szegedi állami leánygimnázium-
ban 1922-ben a IV. osztályt végezték, hogy a 
megbeszélt találkozón junius 29-én délelőtt 11 óra-
kor az iskola udvarán jelenjenek meg. Gál Klára. 

— Elutasították Gärtner Marcell újrafelvételi 
kérelmét. Budapestről jelentik: A Tisza-gyilkossági 
bünpörben a 14 évi fegyházra itélt Gärtner Mar-
cell pörujitási kérelmet terjesztett a büntetőtör-
vényszék elé. Ez ügyben ma hozott a büntetőtör-
vényszék döntést és az ügyészi indítványhoz képest 
Gärtner Marcell pörujitási kérelmét, mint alap-
talant elutasították. 

— Pusztitó jégverés Fürjes és Gerendás között. 
Vasárnap délután pusztitó jégverés vonult végig 
Fürjes és Gerendás községek között, amelyek a 
vásárhelyi vasútvonal mentén feküsznek. A dió-
nagyságu jég löbbezer hold föld termését letarolla. 
A kár nagyságára még hozzávetőleges becslés 
sincs. 
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— A tanács adománya a színház karszemélyze-

tének. A szegedi szinház karszemélyzetének hét-
főn este volt a színházban julalomjátéka. A kai-
ebből az alkalomból beadványt intézett a tanács-
hoz és hivatkozva arra, hogy a tanács a mult év-
ben is adott ötmillió koronát számukra és hogy a 
házikezeléssel kapcsolatban kétszer redukálták a 
gázsijukat, négyszáz pengő segítséget kéri. A ta-
nács a négyszáz pengőt megszavazta. 

— A nemzetközi diákszövetség kongresszusa Sze-
geden. A nemzetközi diákszövetség idei kongresz-
szusát, mint ismeretes, Szegeden tartja meg. Szer-
dán délután a gyorssal a szövetségbe tartozó diák-
alakulatok negyven diákja érkezik Szegedre. Az ál-
lomáson a vendéglátó város hatósága nevében 
dr. Tóth Béla főjegyző üdvözli a delegátusokat, 
akik öt napig maradnak Szegeden. 

— A város a munkaszünet és a záróra felfüggesz-
tését kéri az országos dalosverseuy napjaira. Ju-
lius 13-án lesz Szegeden az országos dalosverseny, 
amely három napig tart. A város tanácsa felterjesz-
tést intézett most a kereskedelmi miniszterhez és 
ezekre a napokra a munkaszünet felfüggesztését 
kérte azzal az indokolással, hogy hatezer dalos 
vesz részt a versenyben. 

z Puch kerékpár képv. Lukács, Valéria-tér, 

— A Csongrádi uj vezérigazgatója beteg. K ő z -
ni a Ferenc, a Szeged-Csongrádi vezérigazgatója 
könnyebben megbetegedett. Orvosai tanácsára be-
szállították a közkórházba. A vezérigazgató állapota 
már teljesen jobbra fordult, ugy, hogy a napokban 
el is hagyja a közkórházat. 

— Megalakították a szegedi kereskedelmi utazók 
egyesületét. Vasárnap délelőtt megalakították a 
szeredi és a szegedvidéki kereskedelmi utazók egye-
sülelét. Az alakuló közgyűlésen száznál több ér-
deklődő jelent meg. Az egyesület célja, hogy a 
kereskedelmi utazók szociális érdekeit megvédel-
mezze, megalkossa a segélyezési alapot és az ál-
lásközvetítő szervet. Azok, akik be akarnak lépni 
az egyesületbe, délutánon kint 4 és 5 óra között 
jelentkezzenek a 11-63-as telefonon. 

— Bonyodalmak egy palánki kisajátítás körül. 
Egyik-másik palánki telek, vagy ingatlan megszer-
zése "-kémény dió volt és némely esetben még ma 
is az a város számára. A legkeményebb talán va-
lamennyi között az a dió, amelyet a plébánia-
palota mögötti földszintes ház tulajdonosa, Bo-
hus Mária prezentált a városnak. A város szakér-
tői ennek a háznak az értékét a kisajátítási eljá-
rás elején 80 millió koronára becsülték. A békéi 
megegyezés azonban nem sikerült, mert a tulajdo-
nos 500 milliót kért érte. A tárgyalásoknak más 
eredménye nem is volb mint az, hogy a város 120 
millióra emelte fel ajánlatát, de Bohus Mária egy 
fillért sem engedett az 500 millió koronából. A 
város kisajátítási joga alapján a bírósághoz fordult 
és a bíróság szakértője 130 millió koronában ál-
lapította meg a ház értékél. Bohus Mária erre fo-
lyamodványt irt a kultuszminiszternek és az ő 
közbenjárását kérle. hogy a várostól a félmilliárd 
koronát megkaphassa. A miniszter a kérvényt le-
küldte véleményezés végett a tanácsnak. A tanács 
hétfőn foglalkozott a kérdéssel és elhatározta, hogy 
»helyesen informálja* a minisztert és megírja fel-
terjesztésében azt is. hogy a szegedi ítélőtábla 
néhány napon belül meghozza ebben az ügyben 
jogerős döntését. 

— Autóbusz és géperejű árufuvarozási iparenge-
délyek kiadása. A kereskedelmi és iparkamara köz-
li, hogy az érvényben lévő kereskedelemügyi mi-
niszteri rendeletei; szerint autóbusz és gépkocsival 
való iparszerü árufuvarozási ipar gyakorlására jo-
gosító iparengedélyek kiadására az elsőfokú ipar-
hatóságok nem illetékesek. Ezen iparengedélyek 
kiadására, ha ezeket az iparokat kizáróan valamely 
Városi törvényhatóság területén űzik, az illető 
törvényhatóság, minden más esetben, kizárólag 
a kereskedelemügyi miniszter illetékes. A keres-
kedelemügyi miniszter rendeletei alapján felhívjuk 
az érdekeltek figyelmét arra. hogy az iparenge-
dély elnyerése előtt az ipart ne kezdjék meg, gép-
kocsit egyáltalában ne szerezzenek bc. mivel az 
iparengedély iránti kérelem nem minden esetben 
teljesíthető, külföldi gyártmányú gépkocsi hasz-. 
nálatbavélele pedig egyáltalában engedélyeztetni 
nem fog és igy a kérelmezőnek előzetes befekte-
tései esetleg kárbavesznek, az ipar előzetes meg-
kezdése pedig kihágást képez. 

— Orvosi hír. Dr. Balla Izidor nőorvos Koroná-
it. 6.) tanulmányútjáról hazaérkezett. 

— Közös öngyilkosság meneküléssel. Budapestről 
jelentik: A nagyszombati járásban lévő Kálloroc 
község határában Ivacsek János legény kedve-
sével, Martinovics Máriával közös öngyilkosságot 
beszélt meg. A legény a leányt hatalmas zsebké-
sével mellbeszurta, aki egyetlen jajszó nélkül hol-
tan esett össze. A legény a közeli hegyi patakhoz 
rohant, amelybe belevetette magát, a hideg víz-
ben azonban felébredt benne az életösztön, ki-
mászott a partra és futásnak eredt, a csendőrök 
letartóztatták és beszállították a nagyszombati fog-
házba. . 
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Telefon 11-85. IVÍ02CÍ Telelőn 11 85. Telefon 16 33. Széchenyi Mozi Telefon 16-33. 

Junius 21 én, tedden 

Wprnpr fíraiiQQ Fekete liliom. VVCriltH HldUdO lésével: D í á m a 6 feiv,ban. Azonkívül: 
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Wprnpr fíraiiQQ Fekete liliom. VVCriltH HldUdO lésével: D í á m a 6 feiv,ban. Azonkívül: SANGHAI. 
Az aranyasszony. 

Dráma 6 lelvonásbin. 
Főszereplők: Coíie Neumann és Verebes E.rnö. 

Egy ujságitó expedíciója a forrongó Kínában 7 fslvonásban. — AzonkivtlI: 

j k i r i • • r r Vígjáték 6 felvonásban. Főszerep'ő: A het csirkefogó. Mary Prewost. 
Előadások kfidete hétköznap 5, 7 és 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 *rakcr. Bttadásak kezdete 5, 7 és 9, vasárnap és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor 


