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Nagybani áron! Nagybani áron! 

Befő t tes és ubo rkás I Ultreform patent 
üvegek I Üvegek 829 

Ü V E G K E R E S K E D E L M I Klauzál tér 1, Kelemen u. sarok. 

Szerda. Róm. kath. Paulin pk. Pro-
testáns. Paulina. Nap kél 4 óra 2 

perckor, nyugszik 20 óra 1 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—1, délután 

4—7-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-

let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. a. » -7- ig . 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Gerle Jenő, Klauzál-tér 9. (Tel, 359.) Ger-
gely Jenő, Kossuth Lajos-sugárnt Sl. (Tel. 62.) 
Dr. Lőbl Imre, Gizella-tér 5. (Tei. 819.) Mold-
vány Lajos, Újszeged. (Tel. 816.) Nyilassy Ágoston, 
Szilléri-sugárut 11. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wieu, 
II., Taborstrasse 7. (Wr. Anslandskorrespondeni), 
Telefon: 40—3—2U. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
terem és hirdetési képviselet Ausztria részér«: 
Wien, I , Wildpretmarkt 1, (Osterr, Anzeigen A.-G.) 
Telefon: Serie 62-5—95. 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: 
Hazánkban tegnap hűvös idő uralkodott, a lecsapó-
dások szünőbcn voltak. Jóslat: Derült, száraz,, 
meleg idő várható. 

— A nyári iskolai szünidő szeptember 19-ig 
tart. Budapestről jelentik: A parlament folyosó-
ján Klebelsberg kultuszminiszter' kijelentette, hogy 
honorálta az érdekeltek kívánságait és az iskolai 
szünidőt szeptember 10-ig meghosszabbítja. 

— A román munkaügyi miniszter autószeren-
csétlensége. Bukarestből jelentik: Dr. L u p u köz-
munkaügyi miniszter automobilja elromlott, mire 
a miniszter kiszállott az autóból és pár lépésről 
nézte, hogyan akarja a soffőr a gépel megjavítani. 
Közben nem vette észre, hogy az ellenkező irány-
ból jön egy másik automobil. A mérsékelt sebes-
séggel haladó auló% amelyei Vlasopol Spiridion 
tengerésztiszt vezetett, elütötte a minisztert, aki 
földre bukott s a térdén erősen megsebesült. Dr. 
Lupu minisztert automobilba emelték s lakására 
vitték. 

— A törvényszék és az ügyészség elnöke Vásár-
helyen. Dr. K o n c z w a l d Endre, a szegedi tör-
vényszék elnöke és dr. Z o b a y Ferenc, az ügyész-
ség elnöke kedden Hódmezővásárhelyre utaztak, 
hogy a járásbíróság ügymenetét felülvizsgálják. 

— Doktoravatás. Dr. S á t o r József volt szegedi 
főgimnáziumi tanárt és számvevőségi főtanácsost a 
Ferenc József tudományegyetemen jogtudományi 
doktorrá avatták. 

— Földrajztanárok szakülése. Az egyetemi föld-
rajzi iniézel felkéri a szegedi gimnáziumok, reál-
gimnáziumok. reáliskolák, kereskedelmi iskolák, 
polgári iskolák és tanítóképző intézetek földrajz-
szaktanárait. továbbá az elemi iskolák igazgatóit, 
hogy a junius 21-én, pénteken délután 0 órakor 
tartandó szakülésen (Egyetemi Földrajzi Intézet, 
Szukováthy-tér 1) megjelenni szíveskedjenek. Be-
mutatásra kerülnek a legújabb földrajzi szemlél-
tető eszközök. Előadást tart vitéz Máriaföldy Már-
ton. 

— Tornaünnepély. A belvárosi községi elemi 
fiúiskola az évzáró vizsgák befejezése után tartotta 
meg a szokásos tornaünnepélyt. A nagyszámú 
érdeklődő jelenlétében az iskola ifjúsága szebb-
nél-szebb tornagyakorlatokat mutatott be. L a n -
t o s Béla igazgató az ünnepély befejezése után 
beszédei intézett a tanulókhoz, amelyben lelkük-
re kötötte, hogy a lest ápolását, edzéséi, erősítését 
észszerűen és okasan végezzék. 

— Az egyetemi építési bizottság hétfőn ülést tarl. 
Az egyetemi építési bizottság hétfőn délelőtt az 
egyetem központi épületében N a g y Árpád ál-
lamtitkár elnökletével ülést tart. Értesülésünk sze-
rinl ezen az ülésen dönl a bizottság két klinika 
épilésére benyújtott ajánlatok sorsa fölött és ki-
adja a gyermekklinika iparos munkálatait is, a 
melyekre már volt egyszer versenytárgyalás, an-
nak eredményét azonban a bizottság az irreá-
lisan drága ajánlatok mialt megsemmisüetle, 

— Vonalkisiklás Hereeghalmon Budapestről je-
lentik: Az államvasutak igazgatóságától vett ér-
tesülés szerint tegnap Herceghalom állomáson a 
már lassabban bejáró tehervonalból 3 rakott ko-
csi kisiklott. A kisiklás miatt a bicskei helyi vonat 
117 percet, a győri személyvonat 85 percet és a 
bécsi gyorsvonat pedig 33 percet késelt. Az aka-
dályt 19 óra 50 perckor elhárították. A kár lényeg-
telen. Személyek nem sérüllek meg. A baleset 
oka hibás váltóállítás. A szigorú vizsgálat folya-
matban van. 

— U j könyvek a Délmagyarország kölesönkönyv-
tárában, Dormándi László: Sólyominadár, Andai 
Ernő: Soha ilyen tavaszt 

— Aki ópiummal megmérgezte gyermekét. Bu-
dapestről jelentik: B á n k y Sándorné mohai zsel-
lérasszony nagy nyomorban élt. amelyen annyira 
elkeseredett, hogy elhatározta, hogy öngyilkos lesz. 
Ópiummal megitatta kisleányát, aki a mérgezés 
folytán a kórházban meghalt. A méreggel maga 

i is öngyilkosságot kísérelt meg, azonban meggyó-
! gyúlt. A székesfehérvári törvényszék annak idején 
\ szándékos emberölés büntette miatt 4 évi fegy-
| házra ilélte a gyermekgyilkos asszonyt. Ma került 
! az ügy az Ítélőtábla elé, ahol a tanúkihallgatások 
j és az orvosi szakértők véleménye alapján meg-
i állapították, hogy Bánkyné terhelt családból szár-
| mazik és cselekménye elkövetésekor szabad elha-
I tározási képességében korlátozva volt. Bár az el-
j sőfoku ítélet ellen az ügyészség súlyosbításért íe-
1 lebbezett, a mai táblai tárgyaláson a főügyész 
i a gyermekgyilkos anyának nem teljesen beszá-
! mitlialó voltára való tekintettel az Ítélet enyhítését 

kérte és a tábla 2 évi fegyházra szállította le Bán-
kyné büntetését. 

— Megjelent az. uj Széphalom. Most jelent meg 
a harmadik könyve Z o l n a i Béla kitűnő sze-
gedi folyóiratának. Ez eddig a legtartalmasabb 
és legváltozatosabb, amelyben szenzációsan vál-
takoznak elismert nagy értékek és uj, eredeti 
tehetségek írásai. Terescsényi György megkapó 
erejű 't ömörkény-verse mellett Szalay József pom-
pás rajzát találjuk, de Szabó Lőrinc remek Ste-
fan George-lörditásain, Berezeli Anzelm Károly 

( érdekes novelláin kívül is egész sor kiváló vers, 
i novella és tanulmány gazdagítja a Széphalom uj 

könyvét, amelynek élén Károlyi Lajos mesteri ön-
arcképe áll, akiről Juhász Gyula irt bensőséges 
hangulalu emlékezést. Az aktualitáson tul is fi-
gyelemreméltó Zolnai Béla T ó t á g a s A d y kö-
r ü l citnen meginduló polemikus értekezése, a 
melyet Mészöly Gedeonnak ajánl. 

i — Cjszaka a domaszéki tilon. Alsótanyán az el-
múlt év decemberében egy kocsmai mulatozás 
után S z a b ó János domaszéki legény erősen be-
italozva jött ki a vendéglőből. Amikor hazafelé 
igyekezett, útközben egy ismeretlen emberrel ta-
lálkozott, akivel szóbaelegyedelt, majd bicskájá-
val arcát könnyebben megsértette és ütlegelni 
kezdte. Az ismeretlen ember elveszítette eszméle-
tét, amire Szabó János kiforgatta annak zsebeit 
és a talált ezüst órát és pénztárcát elrabolta. A 
kifosztott áldozat a rablási esetet másnap jelentette 
a rendőrségen. Szabó Jánost néhány nap múlva 
el is fogták. Az ügyészség rablás és testisértés cí-
mén emelt vádat Szabó János ellen, aki a keddi 
főtárgyaláson töredelmesen bevallotta teltét. A tör-
vényszék az enyhítő körülmények figyelembevé-
telével 8 hónapi fogházra ilélte Szabó Jánost. Az 
ítélet jogerős. 

x Olcsó fürdőkádak, takaréktüzhelyek Fo-
j gel Edénél, Szeged, Takaréktár-ucca 8. 682 

Erős, vérbő, kövér emberek számára a 
természetes »Ferenc József« keserűvíz napon-
kint való ivása a legkisebb erőlködés nél-
kül könnvü és rendes bélmüködést biztosit. 
Számos szakorvosi jelentés bizonyítja, hogy 
a Ferenc József vjz köszvényben és csuzban 
szenvedőknek, valamint cukorbetegeknek is 
nagyon jót lesz s ezérl méltán megérdemli a 
legmelegebb ajánlást. Kapható gyógyszertá-
rakban, drogériákban és füszerűzletekben. 

PressziiszsKérdés. 

A hatóság a színházzal kapcsolatban legújabban 
egyre gyakrabban felveti a presztízskérdést. Nem 
mehetünk át Vásárhelyre, mondja a polgármester, 
mert sem városunkat, sem egyetemünket, sem 
színtársulatunkat nem leheljük ki holmi tüntetés-
nek. Nem mehetünk át Makóra, mert nem tehetjük 
ki magunkat ujabb visszautasításnak. Állandósí-
tani kell a színházat, mondja szintén a polgármes-
ter, mert a szegedi közönség teljes joggal kiván-
halja. hogy nyáron is mehessen színházba. Majd 
ha megcsinálják a nyári színházat, el fog dőlni^ 
hogy pont ezt kívánja-e a szegedi közönség. Bizo-
nyos azonban, hogy a nyári színház kérdése régi 
terv és sokak régóta dédelgetett kedvenc eszméje, 
a hatóság azonban eddig nem csinált presztízs-
kérdést abból, hogy az ország második városá-
nak állandó színháza legyen, bizonyára azért is, 
mert nem a város, hanem vállalkozó vergődött ez-
zel a színházzal. A presztízskérdést pedig téves 
uton keresi és óhajtja megvédeni a hatóság. Ezen 
a téren egyetlen egy presztízskérdés van: jó szín-
házat csinálni. Ami jó pedig eddig volt a színhá-
zunkban, abban édes-kevés része volt a ható-
ságnak. Majd meglátjuk az uj szezont, lesz-e jó 
lársulat, lesz-e benne, lendület, művészi kezdemé-
nyezés és önállóság. Pedig azt a bizonyos presz-
tízst csak azzal lehelne szolgálni, ha okkal és 
joggal mondhatnók el. hogy Szegednek van az 
országban egyik legkülönb színháza. Akkor bi-
zonyára a legnagyobb közönsége is volna és meg 
lenne védve a presztízse más tekintetekben is. 
Mert akkor a szomszédos Vásárhelyen netn érné 
kudarc és nem kellene attól sem tartania, hogy 
Makón sem fogadják tárt karokkal. 

— Telelouautmnalákat állit fel a szegedi posta. 
A szegedi postafőnökség beadványt intézett a vá-
ros tanácsához és bejelentette, hogy a város kü-
lönböző pontjain lelefonaulomalákat kíván felál-
lítani. Egy ilyen automatát kapna a városi bér-
ház, a városháza és a javadalmi hivatal, ezenkívül 
a nagyobb közhivatalok közelében is felállítaná-
nak ilyen készülékekel. ha a közhivatalok vállal-
nák azok ellenőrzését. A postafőuökség bead-
ványával legközelebb foglalkozik a tanács. 

x Szúnyog- és rovarcsípést azonnal elmulasztja 
a Dr. Bayer-féle Moskit-Ebaga, kapható minden 
gyógyszertárban és drogériában. Ara. 1 pengő. 

— A kétéves Gyurkovics István halála a leveses 
fazékban. G y u r k o v i c s István kétéves kisfiú 
szüleinek Csaba-ucca 13. szám alatti lakásában 
kedden délelőtt, amíg édesanyja a tűzhely körül 
forgolódott, fejjel beleesett a forró levesesfazékba. 
Édesanyja a szerencsétlen kisfiút azonnal kirán-
totta a fazékból; de az oly súlyos égési sebeket 
szenvedett, hogy néhány óra múlva meghalt. A 
helyszínre kiszállt rendőri bizottság már csak a 
beállott halált tudta megállapítani. A nyomozás 
megindult abban az irányban, hogy a kis Gyur-
kovics István haláláért terheli-e az édesanyát fe-
lelősség. 

x Díjmentes oktatást ad vevőinek hímzésben, 
j tömésben és varrásban újonnan berendezett per-
I manens tanfolyamain a Singer-varrógép részv. társ. 
| Figyeljen minta-készítményeinkre kirakatainkban. 
; Szeged, Kárász-ucca 1, 5 

— Kadvsző részletfizetést* kaphatók a Détea. 
gyararszág kiadóhivatalába» • leftzabb 4a k * 
értékasabb magyar kön j vek. 

Teleion 11-85. K o r z ó M o z i Telefon 11-85. 

Juntas 22,, 23-án, szerdán éí ctülörtökön 

^ f f * — M S im-m — - A - d L Egy karrier tö.térete 6 fel-
. F K R I C B j L B j I L C ^ S H C ^ * vonásban. Főszereplő : 

Azonkívül ; 
Madge Bellámy. 

U 777" (Az óceán ura). 
Rémek é j hősök harca a viz alatt és a levegőben 7 felv. Főszereplő: BUCX IÚNES. 

FlSsrtésrH kezúeta hétköznap 5, 7 ét 1, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 íraker. 

## 

Telsfon 16 33. Széchenyi Mozi Telefon 16-33. 

A 
Junius 22., 23 án, szerdin és csütörtökön 

Főszereplő : BUGK JÚNES. Vadnyugati történet 6 felvonásban. 
Azonkívül: 

Egy bős kutya története 6 fel-
vonásban. — Fősz replő: 

m „ R O L F " , a farkaskutya. 
£K«dL»ok tana««» 5, 7 és a, vasárnap és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 Órakor. 


