
1927 junius 28. DfiLM AGYARORSZÁG ? 

alegjobb gyártmányúak óriásI választékban 
a legújabb forma és színekben 794 

rendkívül i olcsó szabott a rakon 

POLLÁK TESTVÉREK 
Csekonics uccai Icalap raktárában 

ffirefe 
V1\2S. Kedd. Róm. kath. Irenaeus. Protestáns. 

Arszláu. Nap kel 4 óra 4 perckor, 

(nyugszik 20 óra 2 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. « . l-7-ig, 

Szegeden a gyógyszertárak kőzd! szolgálatot t « -
tanak: Franki Antal Szent György-tér (telefon 
118), Zakár Sándor Valéria-tér (telefon 695), Te-
anesváry József Dugonics-tér (telefon 793), Salgó 
Péter Mátyás-tér (telefon 296), Moldvány Lajos Uj-
sseged (telefon 846). 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wtea. 
II., Taborstrasse 7, (Wr. Aaslandskorrespondenz), 
Telefon: 40-3-22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
terem éa hirdetési képviselet Ausztria részér« i 
Wien, I., Wlldpretmarkt 1, (Ostcrr. Anzetgen A.-G.J 
Telefon: Serte 62-1-95. 

1 kecskeméti nemzetközi sakk-
verseny. 

Kecskemétről jelentik: A nemzetközi mester-
verseny mai második fordulóján Tarlakower 
nyert Müller ellen, Niemzovits Prizpiorka el-
len, Asztalos Takács ellen, Brickmann Sárkö-
zy elleti, Colle Székely ellen, Steiner Vukovies 
ellen. Remi lett az Aljechin—Kmoch, Yales — 
Birk, Ahues—Grünfeld és Bernstein—Vajda 
parti. 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: 
Hazánkban tegnap derült, száraz idő uralkodott 
és a hőmérséklet a normálisra emelkedett. Leg-
melegebb volt Egerben, 30 fok C. Jóslat: Növe-
kedő felhőzettel, egyelőre még meleg idő, zivata-
ros esőkkel, később lehűléssel. 

— Jézus Szive-körmenet. Vasárnap délután a 
város katolikus lakossága körmenetet tartóit Jézus 
Szent Szive tiszteletére. A körmenetben, amelyet 
dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök vezetett, nagy 
tömegek veitek részt. 

— Halálozás. Isméi egy jónevü szegedi iparos 
korai haláláról kell hirt adnunk. Balog Sándor 
kárpitosmester hunyt el vasárnap hosszú kinos 
betegség után 47 éves korában. Az elhunytai öz-
vegyén és három kiskorú árváján kivül sok sze-
gény siratja, akiknek titkos jótevője volt. Teme-
tésén, amely kedden délután tesz, a szegedi jó-
tékony asztaltársaság testületileg képviselteti ma-
gát. 

Az Operaház művészeinek 
vendégjátéka 
2 8 - á n é s 2 9 - é n . 

Jegyek a Üélmagyarországnál. 

POLOSKA tö'éle,es 
kiirtására 

legbiztosabb a FRANKLféle 799 
POLOSKA-HALÁL. 

A petéket is kipusztítja. Bútorokon nyomot nem hagy. 
Egy üveg ára P . 1-—. Egy ragv üveg ára P . 1 - 6 0 . 
Kapható egyedül: F R A N K L A N T A L , gyógy-
szertárában Szeded, FelsőváioB, Szent György tér. 

j — A nagybeleg Mezei lett a zsidó országos iroda 
elnöke. A magyarországi zsidó hitközségek ke-
rületi elnökei vasárnap Budapesten összegyűltek 
és dr. M e z e i Ferencet, a hatodik budapesti 
hitközség elnökét a magyarországi izraeliták or-
szágos irodájának elnökévé választották. A beteg 
országos elnököt, aki a budapesti Szentegylet Sz'e-
retelház-kórházában sulyosbetegen fekszik, a ke-
rületi elnökök megbizásából felkeresték dr. B i e d l 
Samu, a szegedi zsidó hitközség elnöke és dr. 
B ü c h 1 e r keszthelyi főrabbi. Mezeit dr. Biedl 
üdvözöl le melegen és tudomására adta a válasz-
tási eredményt. A beteg elnök meghatva köszönte 
meg a megtisztelő bizalmat. Mezei Ferenc 1878, 
tehát egy teljes emberöltő óta szenteli értékes 
munkásságát a zsidó ügyek szolgálatának, önzet-
lenül és becsületesen, ahogy néhai V á z s o n y i 
Vilmos egészen röviden és tömören jellemezte. 

— Gyóni Géza emléktáblája. A pestmegyei Gyón 
község elöljárósága a világháborúban elhunyt 
Gyóni Géza halálának 10 éves évfordulója alkal-
mával emléktáblával jelölte meg a gyóni evangé-
likus paplakot, ahol a költő született. Az emlék-
táblát, amely B e ő d i Kálmán szobrászművész al-
kotása, L a m p e r Géza, a Petőfi Társaság főtit-
kára leplezte le vasárnap délelőtt. Az ünnep-
ségen a Magyar Tudományos Akadémia és a Kis-
fal udi Társaság is képviseltette magát. 

x Josephine Baeker hyperrevü filmjének és az 
élő számokat előadó társulatnak impresszáriója ' 
junius 28-ra jelezte érkezését városunkba. A Bel-
városi Moziban lázas készülődés folyik a M u-
1 a t ó P á r i s hyperrevü előadására, hogy váro-
sunk művészi eseményét felejthetetlen emlékűvé 
tegyék. Mint különös érdeklődésre számotlartó rész-
lelet közöljük olvasóinkkal a színháztól nyeri ér-
tesülésünket, hogy a revü filmrésze végig szines, 
ugy, hogy a p á r i s i F o l i e s B e r g é r e szín-
padának fénye, csillogása és ragyogása a szó-
szoros értelmében megelevenedik a nézők sze-

i mei előtt. Közönségünk a világhírű párisi revü-
i színpadon összehalmozott pazar fényűző gazdag-
j ságról nemcsak fogalmat alkothat magának, ha-
I nem a bámulatos technikával szinezetl képek azt 
; fényképies hűséggel fogják szemei elé tárni. Pénz, 
1 vagyon és szépség a világ minden tájáról egy-

begyűjtve, mesés értékről fog közönségünknek 
szinte hihetetlenségeket újságolni. A legpompá-
sabb, a legtökéletesebb kincse, a női szépség oly 
sokféle változatában jelenik meg a filmen, hogy* 
a legmerészebb fantáziát is nemcsak, hogy mesz-
sze túlhaladja, de élő valóságával teljesen kime-
ríti. Bátran nevezhelnők a revüt az Anyag és az 
Élet tökéletességei gyűjteményének, amelyről még 
hasábokon keresztül sem lehetne, bárcsak hoz-
závetőlegesen is a valóságot érzékeltelő képet vá-
zolni, ezt látni kell, látni mindenkinek. 

x Fürdőruhakülönlegességek Schaffer Erzsinél, 
Deák Ferenc-ucca 22. Il.-ik főlépcső. 929 

— Leesett a festőállványról. Súlyosabb kimene-
telű baleset történt hétfőn délután egy szegedi 
ház renoválásánál. A Somogyi-ucca 11. számú há-
zat most festik és a kétemeletnyi magas állvá-
nyokon dolgoznak a munkások. Javában folyt a 
munka, amikor egy S a r n y a i István nevü 18 
éves inas hirtelen megszédült, elvesztette egyen-
súlyát és hangos kiáltással a kövezetre esett, ahol 
eszméletlenül terült el. A kihívott mentők a sú-
lyosan megsérült inast a közkórházba szállítot-
ták, ahol az orvosok megállapították, hogy agy-
rázkódást szenvedett ós karját törte. Állapota igen J 
súlyos. í 

— Garden parii julius 2-án a Korcsolya-tér^n. 
Sétahangverseny katonazenével 8—9, az uri da-
lárda énekszámai 9 órakor, Göre Marcsa lako-
dalmi felvonulása, Göre Gábor, Durbinls sógor, 
Ivátsa cigány, nyoszolyólányok, vőfélyek, a fa-
lusi előkelőségek, a nép és cigányok. Éjfélkor 
pompás dijakkal szépség- és táncverseny. 

x Iloltzer Dánielné a Schaffer Erzsi szalonja 
részére bevásárolt kalap- és divalujdonságokkal 
Párisból megérkezett. 929 

— Elítélt cseesemőgyilkosok. A székesfehérvári 
törvényszék Tóth Gábor földművest 4 évi fegy-
házra, feleségét 6 havi börtönre ítélte, mert meg-
fojtották újszülött gyermeküket. 

— Fodor László: Márciusi éjszaka. Kapható a 
Délmagyarország kölcsönkönyvtáráhan. 

— Szerencsés kimenetelű autóbaleset a buda-
pesti országúton. Vasárnap délután szerencsés ki-
menetelű autóbaleset történi a budapesti ország-
uton, Felsőközpont tájékán. Wolf Miksa földbir-
tokos feleségével és leányával jött saját autóján 
Szeged felé. Az autó a sáros, sikos országúton 
50—55 kilométeres sebességgel robogott. Wolf Mik-
sa autója mögött valamivel nagyobb sebességgel 
Fabriczky István autója közeledett. A második 
autó e l ő z n i a k a r t , állandóan tülkölt, hogy 
az első térjen ki. Wolf Miksa soffőrje ki is tért 
az útból, mire Fabriczky autója, amelyen Ha-
lász Gitta operaénekesnő ült nővérével és dr. Dé-
nes Sándor orvossal, meg akarta előzni a má-
sik autót. Az ut széléről azonban tulkorán ka-
nyarodott vissza a közepére ugy, hogy a sárhá-
nyó elkapta Wolfék autójának tengelyét és az 
autót felborította. Az összetört autó utasai nagy 
ivben repüllek ki belőle, de szerencsére kisebb 
horzsolásokon és az ijedtségen kivül más bajuk 
nem történi. Az autót, ameiv ott maradt az ut 
szélén összetörve, csak hétfőn vontatták 
be Szegedre. — Fabriczky István autójának 
és utasainak semmi bajuk sem történt. 

Mateól &irek. 
Hirtelen gyermekhalál. Aratásba meni Balta Ist-

ván feleségével együtt. Két és féléves kisfiacskáju-
kat, Jóskát, lestvérére bízta, hogy vigyázzon rá. 
Ma reggel játék közben a kisfiú hirtelen felfor-
dult és szörnyethalt. A kétségbeesett gondozók a 
rendőrségnek jelenlelték a dolgol, ahol elrendelték 
a gyermek hullájának felboncolását, a halál oká-
nak megállapítása végett. 

Ellopták egy makói csizmád iamesler összes csiz-
máit. Ma éjjel betörők jártak Mészáros Mihály, Bá-
ró Erdélyi-ucca 26. szám alatti lakásán s elvit-
ték az egész raktárkészletet. A rendőrség keresi 
a betörőket. 

Özv. Balog Sándorné és gyer-
mekei Pisla, Jozsó és Manci a ma-
guk, valamint a rokonság nevében 
fájdalommal jelenlik a legjobb térj, 
apa, illetőleg rokon 

BALOG SÁNDOR 
kárpitosmester 

junius 26 án, életének 47 ik, boldog 
házasságának 20-ik évében történt 
gyászos elhunytát. 

Drága halottunk földi maradványait 
f. hó 28 án délután 4 órakor kisérjük 
örök nyugalomra a Kossuth Lajos 
sugárut 32. szám. alatti gyászházból. 

Nyugodjék békében! 
Külön villamos a Kálvária téri kitérőből dél-

után 4 ó akor. 960 

A „MULATÓ PÁRIS"~hoz 
bérlet, 

kedvezményes 
és tiszteletjegyek 

item 
érvényesek. 

Telelői 51 -85. Korzó Mozi Telefon 11 - f5. 

Junius 30 án, csütörtökön éi julius 1 én, pinteken 

Üzenet &l túlvilágról. 
7 felvonás a szellemek világából. F t e r e p l ö : j a n e l CaynOr. 

Azonkívül: 

Egy táacosnő kanierje 6 felvonásban. Főtzereplő: Q l Í V e B O f d C I l . 

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. 


