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Hirefci 
VI25. Szombat. Róm. kath. Vilmos. Pro-

testáns. Vilmos. Nap kél 4 óra 3 
perckor, nyugszik 20 óra 1 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—1, déluláu 
4—7- ig . 

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

Szegeden a gyógyszertárak közöl szolgálatot tar-
tanak: Gerle Jenő, Klauzál-tér S. (Tel. 359.) Ger-
gely Jenő, Kossuth Lajos-sugárot I I . (Tel, 62.J 
Dr. Lőbl Imre, Gizella-tér 5. (Tel. 819.) Mold-
vány Lajos, Újszeged. (Tel. 846.) Nyilassy Ágoston, 
Szilléri-sugárut 11. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, 
II., Taborstrasse 7, (Wr. Aaslandskorrespondent;, 
Telefon: 40-3-22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
terem és hirdetési képviselet Ausztria részér« i 
Wien, I., Wildpretmarkt ls (Osterr. Anzeigen A.-G,) 
Telefon: Serie 63—5—95. 

— Időjárás. A ¡Meteorológiai Inlézet jelenti: 
Hazánkban tegnap országos eső volt, amelynek 
mennyisége 5—15 mm. között váltakozott. 5 mm.-
nél kisebí) csapadék csak Szegeden volt. Jóslat: 
Túlnyomóan száraz idő. hőemelkedéssel. 

— Byrd kapitány isinél elhalasztotta az oceán-
repiitésl. Xexvyorkból jelentik: A kedvezőtlen idő-
járás miatt B y r cl újból elhalaszlolta oeeánrepü-
lésél, amelyet eredetileg ma reggel akart meg-
kezdeni. A Boosewelt Fieldi-repülőléren összegyűli 
tömeg hangosan méltatlankodott emiatt. Amikor az 
indulás elhalasztását kimondollák,. többezer au-
tón robogtak el a repülőtérről az érdeklődök. 

— Zilahi Kiss Jenő vásárcsarnokot akar építeni 
— Szegeden. Érdekes látogatója volt pénteken a 
polgármestere, aki jelenleg valamelyik épilési válla-
lat meghízottjaként járja az országol. Elmondotta a 
polgármesternek. Zilahi Kiss Jenő, Bpest volt al-
polgármesternek. hogy vállalata hajlandó lenne 
bizonyos fellélelek melleit vásárcsarnokot épiteni 
Szegeden. A polgármester köxölle Zilahi Kiss Je-
nővel. hogy ha kedvező fellélelek mellett hajlandó 
felépíteni a vállalat a vásárcsarnokot, akkor lehet 
a dologról beszélni. 

— Az Operaház művészeinek vendégjátéka 28-
án és 39-án. Jegyek a Délmagyarországnál. 

Tslaíon 11-85. Korzó Mozi Telefon 11—85, 

Junius 25, 26-án, szombaton és vasárnap 

Lesz maya juszt is az enyém. 
Harmail) Imre és Eisemann Mlfiály énekcc-tárcos mozif zkeccse 3 színpadi és 4 filmrésiben, 

Szokolay Olly Radó Sándor 
Szlklay Józsefi és Eisemann Mihály személves felléptével. 

Azonkívül: 

burleszk 2 felvonásban 

és 

2 felvonásos burleszk 

Levine berlini fogadtatás i 

Előadások kezrfrtr hétköznap 5, 7 és 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor 

Telefon 16 33. Széchenyi Mozi Teleiost 16-33. 

Junius 25., 26-án, szombaton és vasárnap 

Regény egy kislányról és egy dragonyos kapitányról 7 felvonásban. 

Főszereplők: Xénia Desny és Livió Pavanellí. Azorkivüi: 

Noel kapiíány expedíciója 5 (elvonásban. 

B fl«<lá«olt 5, 7 é« 9, vasárnap és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor 

N ő i é s f é r f i h a r i s n y á k 
Női la selyem flór 3 * — Pengő. 908 Schweizi la selyem, szavatolt minőségű 8 * — Pengő. 
Pfll I S5üf " " 'TWÍDPIÍ »elyem flór divaf zokni 1*70, 2 "40 , 3"— Pengő. 
r i I h L J t f i * l I V l H l I I harisnyák •syari raktáraiban Szeged, Csekonics ucca és Széchenyi tér 

— A Tisza halottja. Junius 19-én történt, hogy 
Újszegeden a kendergyár előtt tutajokon fürdőitek 
Nagy Sándor, Sík Dezső és Csoiika László 8—10 
éves ujszegedi iskolásgyermekek. A vig fürdőzés 
közben Csonka László belefordult a vízbe és 
noha úszni jól ludott, a tutaj alá került és bele-
fulladt a folyóba. Holttestét napokon át keresték 
a tutajok alatt. Pénteken azután a Boszorkány-
szigetnél gyakorlatozó utászkalonák kifogták holt-
testét. 

— A főügyész hivatalvizsgálata. Dr. B o r o s s 
Dezső, szegedi főügyész a két éven kínt esedékes 
felügyeleti vizsgálatot most végezte el a gyulai 
ügyészségnél. Junius 7-től kezdődőleg két hétig 
tarloll az ügyészség érdemi munkásságának, bün-
tető és gazdasági ügyvitelének, gazdálkodásának, 
valamint a fogházi rend és gazdálkodás részle-
tes és lüzeles megvizsgálása, amely a főügyésznak 
mindenre kiierjedő figyelmével és rendkivüli ala-
posságával lörlént. A vizsgálat befejezése után 
a főügyész ugy az ügyészség elnökének és tagjai-
nak. mini a törvényszéki fogház gondnokának és 
az ügyészség kezelő személyzetének az ügymenet 
és gazdaság terén tapasztalt eredmény és rend 
lelett elismerését és köszönetét nyilvánította. 

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

— Egy állás: tizenhárom pályázó és hét jelölt. 
A keddi közgyűlésen a törvényhatósági bizolt-
ság egy városi irodasegédliszli állást löll be. Er-
re az állásra tizenhárom pályázat érkezett be. 
Dr. A i g n e r Károly főispán elnökletével pénle-
ken délelőlt ült össze a kandidáló bizottság és a 
tizenhárom pályázó közül hetet jelölt a következő 
sorrendben: Simin Ferenc altiszt, Jambrik István 
helyettes irodasegédtiszt, Magyar Lászlóné szül. 
Várhelyi Ilona kezelőnő, Szláhó Szevér II. oszt. 
műszaki altiszt. Kazi Gáspár napidíjas, Dorner Ti-
bor napidíjas és Klement Anlal napidíjas. 

— Szombaton kezdődik a kecskeméti sakkvsr-
seny. Kecskemétről jelentik: Kecskeméten holnap 
kezdődik a nemzetközi sakkversney, amely 14 na-
pig tart. A versenyen több kiváló mester mellett 
három világhírű sakknagyság, Aljechin, Maróczy 
és Niemzovics is résztvesz. 

Makacs székrekedés, vastagbél katarus, 
vértorlódás, puffadás, aranyeres csomók, csipő-
fájás eseteinél a természetes „Ferenc József" 
keserűvíz, reggel és este egy-egy kis pohárral 
bevéve, rendkívül becses háziszer. Klinikai 
megfigyelések tanúsága szerint a Ferenc 
József víz még ingerlékeny belü betegeknél 
is fájdalom nélkül hat. Kapható gyógyszer-
tárakban, drogériákban és füszerüzletekben. 

— Halálozás. Egy szerény, puritán, de fáradha-
tatlan taggal szegényebb tegnap óla a szegedi 
ipartestülel. M ü l h o f f e r Albert, ismert szegedi 
kárpitos hunyt el ü0 éves korában. Özvegyén és 
gyermekein kívül számosan gyászolják távozását. 

— A nyugdijbizollság ülése. A városi nyugdij-
bizotlság pénteken délelőtt ülést tartott a polgár-
mester elnökletével. Az ülés legfontosabb tárgya 
B o k o r Pál polgánneslcrhelyettes nyugdíjazása. 
B a c k Lipót tanácsnok elmonclolta. hogy a bel-
ügyminiszter nem járult hozzá a helyetles polgár-
mester további visszatartásához és végérvényesen 
elrendelte haladéklalan nyugdíjazását. A nyugdij-
bizollság megállapította, hogy Bokor Pál már régen 
kitöltötte teljes szolgálali idejét és így teljes fize-
tésével vonul nyugdíjba. Bokor Pál nyugdíjazásá-
hoz a bizollság egyhangúlag hozzá is járult. 

x A Szegedi Kereskedők Egyesülete szikvizgyár 
létesítését határozta el. Felkéri tagjait (tekintet 
nélkül arra. hogy részjegyet jegyeztek-e, vagy sem, 
a kereskedelmi és iparkamara nagytermében fo-
lyó hó 26-án, vasárnap délután 3 órakor ez ügy-
ben tartandó taggyűlésen saját érdekükben minél 
nagyobb számban okvetlenül szíveskedjenek meg-
jelenni. 921 

I A 82 bb Charlesíon Görl ! 
! o : 

személyesen lép fel a Mulató Pártában. i 
— Iskolai beiratások. A szegcdi zsidó hitköz-

ség iskolaszéke közli, hogy a zsidó népiskolai be-
iratásokat az 1927—1928-as tanévre 27-én. 28-án és 
29-én délelőtl 9—12 óráig a hitközség székházában 
(Margil-ucca 20. I. emelel) eszközlik. Csak a szü-
lők kíséretében jelentkező tanulók beiratását végzi 
az iskola igazgatósága. Felhívja az iskolaszék a 
szülők figyelmét arra, hogy tanköteles gyerme-
keik beiratását most eszközöljék, nehogy kiiegyék 
magukat az esetleges hatósági felhívásnak, illető-
leg a büntető eljárásnak. 

— Péter-Pálkor: napfogyatkozás. Péler-Púl nap-
ján reggel 5 óra 15-től 7 óra 12 percig napfogyat-
kozás lesz. amely Magyarországon is látható és 
pedig háromnegyed részben takarja el a hold a 
napol. 

Az Operaház művészeinek vendégjátéka 28-
án és 30-án. Jegyek a Délmagyarországnál. 

x Egy minden tekintetben rendkívül mulatságos 
és kellemes estélye volt tegnap a Korzó Mozi 
szépszámú közönségének. Eisemann Mihály, a 
»Lesz maga juszt is az enyém« és sok számos 
közismert dal szerzője jött el. hogy szkeccsének 
keretében miilalkozzék be a szegedi közönségnek. 
Amilyen széles körben ismertek s amennyire sze-
retik dalail, épp olv meleg szeretettel fogadta 
őt és társulatának minden egyes tagját a szegedi 
közönség. A Harmalli Imre által irt szellemes 
szöveg, valamint a szereplők, Szokolay Ollyg 
Sziklay Ferenc s a nagyszerű Badó Sándor mű-
vészi teljesítményei élmény volt a közönségnek, 
mely nem fogyott ki a szüntelen kacagás-
ból és a tetszésnyilvánitásból. Bevezető bur-
leszkek, Charnberlin érkezése és egyéb aktuali-
tások tették változatossá a nagysikerű műsort, me-
lyei vasárnapig mutat be a Korzó Mozi. 

x A Singer-varrófény — bármely varrógépre 
utólag felszerelhető — praktikus és kiméli a sze-
met! Kérje annak gyakorlati bemutatását. Singer 
varrógép fióküzlet Szeged, Kárász-ucca 1. sz. 1 

— Uj könyvek a Délmagyarország kölesönkönyv-
tárában. Donnándi László: Sólyommadár, Andai 
Ernő: Soha ilyen tavaszt. 

a v u a g h i r u ra 

TRIUMPH és STYRIA kerékpárok 
egyedül SZÍKIÓ SÁNDOR cégnél kaphatók Kiss ucca 2. 

6ÉP0LJU—GÉPZSIR! 
Minden géphez megfelelő legjobb 

minőségben. 
Legolcsóbb beszerzési fonás t 

Mu£} Vilmos 
gépolajok gyiti lerakata 

Szeged, Mikszáth Kálmán ucca 9. 
(Paprikapiac sarok.) m 


