
» » H M 
D E t M A « n A n u r m r s i r 1328 junfus Zff. 

Fia - Kard és korbács Nem r^ r i z l 

Douglas Fairbanks 
legújabb és legizgalmasabb 
filmje, melyben Fairbanks, a leg-
ügyesebb, a legszimpatikusabb szinész 
egy fokról-fokra emelkedő érdekfeszítő 
tllmléma keretében a Iegmulalságosabbtól 
a leghajmereszlőbb bravúrokig olyant produkál, 
amil még filmben soha nem láttunk. A film meséfe, 
feldolgozása, fotográfiák, a szereplők játékstílusa, 
rendezés, a legszellemesebb találó feliratok a leg-
jobb filmek fölé emeli F A I R B A N K S ezen legújabb attrakciót«!. 

Hiretlc 
VI26. Kedd. Róm. kath". Ján., Pál. Protes-

táns. Ján., Pál. Nap kél 4 óra 4 perc-
kor, nyugszik 8 óra 1 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyílva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzcum nyitva mindennap délelőtt 
»-l-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyelem I. eme-
<et) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352.) Moldván L., Újszeged, Vedres ucca 
1- (Tel. 846.) Nyilasy Ágoston, Szilléri sugárut 11. 
(Tel. 1098.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.) 
Temesváry József, Dugonics tér 12. (Tel. 793.) 
Zahar örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.) 

— Harminc fok meleg. A meleorologiai intézet 
jelenti: Hazánkban meleg idő uralkodik és teg-
nap a hőmérséklet majdnem általánosan elérte a 
30 fok celziust. Zivatarok a Dunántulon és az 
északi részeken voltak. Nagyobb 10 mm. felüli 
eső csak Somogyban és Zalamegyében esett. Keszt-
helyen 74, Zalaegerszegen, ahol jég is esett 31, 
Nagykanizsán 17 és Kaposvárott 12 mm. volt az 
eső mennyisége. Ma reggel Szombathelyen és Pé-
csett is esett. Jóslat: Meleg idő, esetleg helyi zi-
vatar képződéssel. 

— Fichtner Sándor ünneplése. Az evangélikus 
templomot teljesen megtöltő, előkelő közönség je-
lenlétében ünnepelte a Szegedi Luther Szövetség 
vasárnap délután fél 6 órai kezdettel Fichtner 
Sándor 25 éves szerzői jubileumát. Kőnig Péter 
játszotta az orgonán Fichtner Korál előjátékait. 
Utána a Reformálus Énekkar adta elő Fichtner Di-
adalének-ét Árokszállásy János karnagy vezetése 
mellett. Pazár Béla tanár olvasta fel Fichlner-
ről irt tanulmányát, majd dr. Belle Ferenc he-
gedűn játszotta Fichtner >Legendá«-ját. Kőnig 
Péter orgonakiséretével. Szabó Gábor lelkész 
felolvasta az ez alkalomra irt »Fichtner Sán-
dorhoz« cimü versét, amit a Luther Szövetség 
művészileg dekorált lapon adott átaz ünnepeltnek. 

— A városi párl ülése. A városi párt 26-án, ked-
den délután 6 órakor a Hági különtermében köz-
gyűlést előkészítő értekezletet tart. A közgyűlés 
tárgysorozatának rendkívüli fontosságára való te-
kintettel az elnökség kéri a párt tagjait, hogy az . 
értekezleten mennél számosabban jelenjenek meg. I 

— Doktoravatás. Szombaton avatták az orvostu-
dományok doktorává Winkler Erzsébetet, Wink-
ler Ármin nyug. államvasuti felügyelő leányát. 

— A kényszeregyezségl kvóla felemeléséről szó-
ló rendelet. Emlékezetes még, hogy az április 1-i 
hivatalos lapban meglepetésszcrüleg jelent meg 
egy kormányrendelet, amely a kényszeregyezsé-
gi minimális kvótát augusztus 1-i hatállyal 50 
százalékról 60 százalékra emeli fel. E rendelet el-
len egymás után szólaltak fel a kereskedelmi és 
iparkamarák és rámutattak arra, hogy ez a ren-
delet nem fogja a hitelviszonyok megjavulását 
eredményezni, hanem legfeljebb arra vezethet, hogy 
a jóhiszemű adós is csődbe kerül és a hitelező 
egész követelését elveszti. Rámutattak a kamarák 
arra is hogy már az érvényben levő 50 százalé-
kos kvóta is magasabb, mint a környező álla-
mok bármelyikének minimális kvótája és semmi 
indokoltsága "sincs, hogy ez a kvóta épen nálunk a 
legnehezebb gazdisági viszonyok közepette fel-
emeltessék. Mini értesülünk, a kormány elfogadta 
a kamarák érvelését és a legközelebbi napokban 
egy ujabb rendelet fog megjelenni, amely a kény-
sccregyezségí kvótának augusztus l-re kitűzött fel-
emelését hatályon kívül helyezi. 

— Eljegyzés. Danner Sándor nagykereskedő el-
jegyezte hokovay Imre bankigazgató leányát, Man-
cikát Hódmezővásárhelyről. (Minden külön érte-
sítés helyett.) 

— Iskolai betratás. A III. kerületi állami pol-
gári leányiskolába« (Margit-ucca) a beirás juniuS 
•W» «.„ lo.j. 

— Iskolai kirándulás. A városi női felsőkereske-
delmi iskola II. B) osztálya vasárnap kirándulást 
rendezett dr. Kappel Gyuláné és Szántó Ármin 
tanárok vezetésével Sándorfalvára. Külön autóbu-
szon indult a kiránduló csoport. Szentmise után 
a Pallavicini uradalom fenyvesébe vonultak, ahol 
a nap nagy részét lelkes hangulatban töltötték. 
Délután 5 órakor a kaszinó helyiségében nagy-
szabású kabarét rendezett a kiránduló csoport, a 
nagyszámú közönség hálás tapssal jutalmazta az 
előadást. • 

— A légügyi hivatal épllkeaíaei és a szegedi vál-
lalkozók Ligeti Béla épitész, Körmendy Mátyás 
ipartestületi elnök és Ottovay István énitési vál-
lalkozó közős beadványt intéztek a város taná-
csához. bejelentve, hogy a légügyi hivatal a sze-
gedi repülőtérre tervezett építkezésének verseny-
tárgyalását a napokban tartotta meg. Ezen a ver-
senytárgyaláson résztvetlek a szegedi vállalkozók 
is, de résztvettek a budapestiek és vidékiek is. 
A szegedi vállalkozók ajánlatai vagv olcsóbbak, 
vagy pedig lényegtelen összeggel drágábbak a töb-
binél. Mivel a döntés nem történt még meg, a vá-
ros hatóságának közbejárását kéri, hogy a köz-
szállitási szabályok keretein belül a szegedi vál-
lalkozók kapják meg a munkálatokat. A tanács el-
határozta hogy ebben az ügyben sürgős felter-
jesztést intéz a keresk. miniszterhez. 

x A szállodák királya a budapesti Royal. A 
Nyugatitól alig néhány perc alatt odaérkezni. Köz-
ponti fekvés. Közel az összes színházakhoz. 531 

— Belralás a zsidó népiskolába. A zsidó népis-
kolai beiratásiok junius 26-án kedden, 27-én szer-
dán és 28-án csütörtökön délelőtt 9—12 óráig 
lesznek a zsidó hitközség jegyzői irodájában (Mar-
git-ucoa 20., I. emelet.) Az iskolaigazgatóság fel-
hívja a szülők figyelmét arra, hogy gyermekeik 
bejratását a fenti időben annál inkább eszközöl-
jék. nehogy kitegyék magukat a hatóság büntető 
eljárásának. 

x Több, mint ezer plakát és plakatőlleji ér-
kezeit a Salán tegnap lejárt plakátpályázatára, 
amelyek ennek a kitűnő háziszernek sokolda-
lúságát illusztrálják. A héten ül össze a zsűri, 
hogy a hatalmas anyagot megbírálja. A pályázat 
eredményét a hét végén fogják közölni. 

— A Szegedi Sakk-Kör elnökei a Mag var Sakk-
Szövetségben- A Magyar Sakk-Szövetség választmá-
nya legutóbbi ülésén alelnökévé jelölte dr. Pál-
fy Józsefet, a Szegedi Sakk-Kör elnökét és vá-
lasztmányi tagjává V i l l á n y i Ármin tanácsost, a 
Sakk-Kör társelnökét. Feladását jelenti ez a jelö-
lés annak az elzárkózottságnak, amiben a Sakk-
Szövetség eddig elbástyázva szunnyadozott.A friss 
szellem térfoglalását jeleníti, amellyel két olyan 
funkcionáriust kap az ország sakkélete, akik nem 
rettennek vissza a munkától sem. Jelenti azonkívül 
a Szegedi Sakk-Kör elismerését is, mert ez az alig 
másfél évre visszatekintő egyesület a saját erejé-
ből nemcsak azt mutatta meg hogy igenis lehet 
Szegeden sakk-kulturát teremteni, hanem orszá-
gos viszonylatban is nevet vivott ki magának, nem-
csak az összes eddig játszott csapatversenyei meg-
nyerésénél. hanem a kezdeményező, az irányító 
szerepének elvállalasával is. A Délmagyarországi 
Sakk-Szövetség megszervezését, a vidéki bajnok-
ságok kiírását tűzték most ki célul és ennek eléré-
sében nagy erőt kapott az elnökének és társelnöké-
nek az ország legfőbb sakkfórumában szerzett kép-
viseletével. Ma este egyébként választmányi ülést 
tart a Sakk-Kór. 

x A hét kellemes szenzációja: Finom és elegáns 
női francia és trotteursarku dtvatcipök lényege« 
árleszállítása, amig a készlet tart. Del-Ka-Hungá-
ria Rt- fiókja, Kárász ucca. 14. 52 

— Iskolai találkozó. Értesitem volt osztálytárs-
nőimet) akik a Dugonics-uccai II. kerületi polgári 
leányiskolában 1923-ban végeztek, hogy az 5 éves 
találkozót junius 29-én 9 órakor tartjuk. Gyüle-
kezés a tornateremben. C s ű r i Ilona. > - -

Szívbetegek és érelmeszesedésben 
szenvedők a természetes «Ferenc József 
keserűvíz használata által könnyű és pontos 
bélmüködést érnek el. Klinikai vizsgálatok iga-
zolják, hogy 9 Ferenc József viz különösen 
agyvérzésre és gutaütésre hajlamos idősebb 
embereknél kitűnő szolgálatot tesz. Kapható 
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-
üzletekben. B. 1 

Az uj Regdon 
A nehezen beköszöntött és legalább ugyanany-

nyira nehezen állandósuló nyarat a Tisza innen-
ső partján az idén is egyetlen fürdő várta: a Reg-
don. Végig a part mentén csónakházak állnak, a 
Naschitz rég elköltözött innen, nincs már kis-
Naschítz sem és régen volt, amikor tikkadt nyá-
ri napokban lebarnult arccal, nagy lesléhez is bő 
trikóban és térdig felgyűrt nadrágban a derék Ló-
renc fogadta az úszni és evezni akaró fiatalságot. 
A régi fürdők közül ma csak a Regdon áll, ide jár 
most. aki az innenső parton akar fürdeni. A Ra-
donnak monopóliumot bizlosilolt az idők járása* 
annál dicséretesebb és elismerésre méltóbb, hogy 
évről-évre nemcsak javítási és karbantartási mun-
kálatokat végeznek a fürdőházon, hanem egvre 
jobban kiépítik és tökéletesítik. Az idén a széles 
mólót végigépitették. a fürdő egész hosszában uj 
trambulinok vannak és gondoskodtak a tulajdono-
sok a viziszórakozás egyéb eszközeiről. Újjá-
építettek igen sok kabint is, gondoskodtak a csó-
nakok eddiginél kényelmesebb elhelyezéséről. A 
Regdon az idén már mindenképen alkalmas arra, 
hogy betöltse a gondosan és kényelemmel beren-
dezett fürdő szerepét. A hatóságnak kötelessége 
gondoskodni, hogy ez az egyetlen közfürdő az in-
nenső parton minél jobb, minél méltányosabb el-
bánásban részelsüljön. Nem a tulajdonosok, hanem 
a sok száz és száz ember érdekében, akik a rek-
kenő nyári hőségben nap-nap után felkeresik. 

— Halálozás. Muzsnai Dénesné, született Schru-
ter Amália vasárnap 52 éves korában elhunyt. 
Muzsnai Dénesné az állami polgári iskola tanár-
nője volt. Nagy részvét mellett temették el. 

x Fürdőruha, fürdöelpő nagy választékban leg-
olcsóbb Lampel és Hegyinél. 825 

— Munkaközvelltés. A szegedi hatósági munka-
közvetítő hivatal közli: Állást kaphat: Helyben: 
4 kovács. 1 épület lakatos, 1 géplakatos, 1 réz-
öntő, 1 kályhás, 1 asztalos, 1 kaptafa és sámfa 
készitő, 1 termény üzleti szolga. Vidéken: 4 ko-
vács (tűzi), 1 borbély, 1 sütő, 1 udvaros, 1 ko-
csis (nőtlen). 

Gyermekruha és 
kelengye raktár 
Nagy választékban 

fiu- és leánykaruhácskák 
3—8 éveseknek minden minőségben 

Női, férfi és gyermek 
fehérnemüek 
ké s zen és rendelésre 

Ágy- és asztalnemüek, 
Liliom, Schroli siffonok 
és vásznak legolcsóbb 

árakon. 

Férfi divat kalapok 
szalma, gyapjú és nyúlszőrben 

GyuKlcs, Plc&ler, Ita stb. 
legjobb gyártmányai 

Pollák Testvéreknél 
Csekonlcs és Feketesas ucca s o r o k 

Alapítva 1905. évben. 967a 


