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Hősök napja 
A Hősök napját rendező bizottság közli: Szeged 

szab. kir. város közönségét a Hősök napján — 
má/us 26. — tartandó összes ünnepségekre, de 
különösen az összes hősi temetőkben délután 6 
órakor tartandó hősi halottak emlékünnepélyeire 
legnagyobb tisztelettel meghívjuk. Egyben felkér-
jük Szeged közönségét, az összes hivatalokat stb., 
hogy a Hősök napjára a nemzeti zászlót mindenütt 
kitűzni szíveskedjék, 

A világháborúban eleseit hősök emlékünnepé-
nek Szegeden két főrésze lesz. Délelőtt 10 órai 
kezdeltel a Felsőtiszaparton lévő leventepályán 
lábori szentmise lesz, délután a hősök "temető-
jében lesz ünnepély. 

A levente sportpályán tartandó ünnepély sor-
rendje a következő: 1. Ünnepélyes tábori szent-
mise. Celebrálja Várhelyi József pápai prelátus. 
2. Szentbeszéd, mondja: Zámbó Dezső tábori lel-
kész. 3. Ünnepi beszéd, tartja: Somogyi Szilvesz-
ter polgármester. 4. A hősök emlékére ül telendő 
emlékfák ünnepélyes elültetése. Minden emlékfa 
elültetése elölt a volt csapatteslek bajtársai kö-
zül egy-egy bajtárs mond rövid beszédet 5. Dísz-
ei vonulás. 

— Elkobozták a Népszavát. Budapestről jelen-
lik: Ma reggel az ügyészség értesítette a budapesti 
főkapitányság sajtóosztályát, hogy a Népszava ma 
reggeli számának elkobzását rendelte el. Utasí-
totta a rendőrséget, intézkedjék, hogy a Népszava 
ma reggeli számának minden feltalálható példá-
nyát lefoglalják és összegyűjtsék. Az elkobzás oka 
— az ügyészség átiratának indokolása szerint — 
a Népszava »Egy peng® husz fillér« címmel meg-
jelent vezércikke. A főkapitányság sajtóosztály ár 
ról azonnal detektívek mentek szét az elkobzás vég-
rehajtására. A Népszava Conti-uecai szerkesztő-
ségében és kiadóhivatalában, továbbá a pálya-
udvarokon az elszállításra váró csomagokat fogh 
lalták le nagy tömegben, majd sorra járták a 
trafikokat, iiccai árusokat és kávéházakat, ahonnan 
az egyes példányokat szinten összeszedtek. 

x Divatos gyapja fürdőruhákat kívánságnak 
megfelelő színekben, méret szerint, megrendelésre 
is készítünk. Lampel és Hegyi. 585 

— A Szegedi Jótékony Magyar Asztaltársaság 
tagjait felkéri az elnökség, hogy vasárnap délelőtt 
9 órakor jelenjenek meg a Kossuth Lajqs-sugáruli 
Raffay-étterem előtt, ahonnan zászló alatt vonul-
nak ki a hősök emlékünnepére. 

— A szegedi hiteránus egyház Iskolát akar épl-
tpnt. A szegedi luteránus egyházközség küldöttsége 
keresle fel pénteken délelőtt Kutas Kálmán lel-
kész vezetésével a polgármestert. A küldöttség be-
jelentette, hogy az egyház iskolát szándékozik 
épiteni és erre a célra a város Rákóczi-téri úgy-
nevezett Habarczy-féle telkének ingyenes átenge-
dését kéri. A polgármester válaszában kijelentette 
a küldöttségnek, ftogy a kért telekkel a városnak 
célja van, igy annak átengedéséről szó sem le-
het. Azt tanácsolja azonban a Iuleránus egyház-
nak, hogy vásárolja meg az iskola céljaira a 
U.ibarczy-telekkel szemben lévő ielket, amely szin-
tén igen alkalmas erre a célra. A város majd vala-
milyen más módon támogatja az evangélikusok 
iskolaépitési akcióját. 

x Az Idei szezon divatslágere: a toya-eipő már 
látható Del-Ka kirakataiban, Kárász-ucca 14.. (Dre-
her-söröző mellett). 

— A belügyminiszter hozzájárult a négyszáz-
Atvenererriolláros város függú'kölesön meghosszab-
bításához. A belügyminiszter értesítette a város 
hatóságát, hogy a négyszázötvenezer dolláros füg-
gökölcsön meghosszabbításához kivételesen hozzá-
járul, mivel a jelen idők nem alkalmasak hosz-
szabb lejáratú amortizációs kölcsönök felvételére. 
A város ezt a kölcsönt a múlt évben vette fel, 
most járt le először és a közgyűlés szavazta meg 
meghosszabbítását, amelyhez a kölcsönt folyósító 
pénzintézet ugyanolyan feltélelek mellett járult 
hozzá.) ' 

x Fürdőkádak, fürdőkályhák, angol klozettek legelő-
nyösebben Feketénél, Kossuth L. sugárut 18. Tel- 10-72. 

— Az Országos Tejpropaganda Bizottság szegedi 
alakulata felkéri mindazon tejtermelőket és tej-
kereskedőket, akik az iskolásgverekek pasztőrözött 
tejjel való ellátásában részt akarnak venni, hogy 
a szállítási feltéleleket a Ferenc József Tudomány-
egyetem közegészségtani intézetében (Kálvária-tér 
5b., II. em.) délelőtt 10—12 és délután 3—6 óra 
között tekintsék meg és árajánlataikat junius 10-ig 
ugyanott tegyék meg. 

— SZALLODAUTALVANY a budapesti Bristol-
ba vagy Royalbn egész nap kapható a Délma-
g y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a fél-
nek nem keH Írni, sürgönyözni, vagy Iclelonálni, 
a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondosko-
dik egyéb kedvezményekről is. 

Tplpfnn HARMÓNIA hangversenyrendezö 
IGIGIUII véUalal Szeged . .- Igazgatósán: 
3—OG. Zilnyi ucca 5. *z. Telefon: 12—38. Bélmagyarország jegyirodája, 

Május 26-én, esíe 9 órakor, Belvárosi Mozi 

Don Kozák Kórus 
Vezényel: SERGE JAROFF 

J e g i j e h a D é i m a g i j a r o r s z á g l e g u i r o d ó f á b o n . T e l e f o n : 3 0 6 . 

— A szegedi Alfö№ulató Bizottság ülése Kecs-
keméten. A sz'egedi Alföldkutató Bizottság kecs-
keméti közgyűlése iránt országszerte nagy érdek-
lődés mutatkozik. Legközelebb Miskolcon tartanak 
kongresszust az alföldi városok vezetői, az Alföld 
közigazgatási és gazdasági viszonyainak tárgya-
lása végett, Kecskeméten pedig az Alföldkutatás 
tudományos problémáival szándékozik foglalkozni 
egy ugyancsak nagyjelentőségű kongresszus má-
jus 29-én. A közgyűlésen gróf Klebelsberg Kunó 
vallás- és közoktatásügyi miniszter elnököl és jelen 
lesz Bud János gazdasági miniszter is. Az Alföld 
tudományos kutatásának a problémáit fogják meg-
tárgyalni, de szóbakerülnek a kutatásnak olyan 
területei is, amelyek a gazdasági élettel szoros 
kapcsolatban állanak, az Alföld légi fénykép utján 
való térképezése, az alföldi talajviszonyok, erdő-
sítés, gyümölcstermelés és kivitel, paprikatermei-
lés stb. Az alföldi városokból egybesereglett tudó-
sok Kecskemét vendégei és Űrnapján egész napi 
kirándulást terveznek a bugaci sívó homokterü-
letre, mely Hortobágy mellett az Alföld másik 
érdekessége, ahol még a szilaj pásztorok életmód-
ját lehet tanulmányozni. Aki a közgyűlésen, illető-
leg a másnapi bugaci kiránduláson résztvenni óhajt 
és még nem jelentette be szándékát, sürgősen 
jelentse be a Szegedi Alföldkutató Bizottságnak, 
Szegedre, Szukováthy-tér 1. sz. 

x Automata villámhárítót azonnal szerel 
Deutseh, Kárász-u. 3. Telefon 8-71. 665 

— Műkedvelői előadás a Munkásotthonban. A 
Munkásotthonban vasárnap este félhét órakor kez-
dődik a kitűnő müsoru műkedvelői előadás, amely 
iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg. » 

x Állandó kacagás a tréfás estén vasárnap a 
Munkásotthon-tánciskolában. Belépődíj 80 fillér. 

— Operáció — zsebkéssel. Berlinből jelentik: A 
Frankfurt—berlini gyorsvonat tegnapi kisiklásánál 
egy súlyosan megsérült fiatal leány lábát a hely-
színen amputálni kellett. A műtétet az utasok 
között lévő egyik orvos végezte el, műszer hiá-
nyában, zsebkésével. Érzéstelenítést is használtak, 
mert egy vegyigyár ügynöke is az utasok között 
volt, akinél morfium volt. 

x Megrendelésre mérték szerint készítünk divatos 
selyempuplin férfi ingeket, Lampel és Hegyi, Püs-
pökbazár-épulet. 585 

— A cselédlány öngyilkossága. Pénteki számúnk-
ban beszámoltunk arról, hogy Bitó Vera sándor-
falva: illetőségű cselédleány öngyilkossági szándék-
ból sósavval megmérgezte magát. A fiatal cseléd-
leány belebalt belső sérüléseibe, de halála előtt 
a rendőrségnek sikerült kihallgatnia. Bitó Vera 
elmondotta, hogy elsősorban családi bajai kész-
tették az öngyilkosságra, de végzetes tettét sietet-
ték munkaadói, akik az utolsó napon valósággal 
»agyonszekiroztákt. A cselédleány öngyilkosságával 
kapcsolalban munkaadója most annak a közlését 
kéri, hogy Bitó Vera még vasárnap reggel elhagyta 
munkahelyét és Sándorfalván lett öngyilkos. A 
cselédleánnyal mindig jól bántak és azt tanuk-
kal is tudják igazolni. Bitó Vera tehát nem a 
rossz bánásmód miatt követte el tettét. 

x Szenzációs fünlőruhaujdonságok, köpenyek, 
piyamak meglepő olcsó árakon Lampel és Hegyi 
cégnél. 585 

— Szabadulás után. Debrecenből jelentik: 
Kos z t a Sándor^ aki nemrégen szabadult ki a 
fogházból, éjjel behatolt A s z t a l o s Mihály be-
rettyóújfalui füszerkereskedő üzletébe, ahol jó tele 
ette és itta magát. Ezután belopózott a szomszé. 
dos hálószobába és a mélyen alvó kereskedő 
zsebéből kivette a pénztárkulcsot, felnyitotta a 
Wertheim-szekrényt és 800 pengőt ellopott, majd 
megszökött. A nagy ügyességgel elkövetett lopáson 
azonban rajtaveszteit, mert a botját az üzletben 
felejtette. Ez vezette nyomra a rendőrséget, amely 
elfogta. 

x Fürdőruhák, Zwíckl kötődé, Festő-u. 4. 631 

— Kublssy Mária vasárnap délután fél 5 óra-
kor tartja toruavizsgáját a Tisza-szálló kister-
mében. * •' •* 

x Rádió, villany legolcsóbban Fonyónáb Köl-
csey-ucca 4. Telefon 165. 729 

x Dorco cipő (valódi) 41-ig P 3 30, 42 számtól 
P 3.70, csakis Tisza Áruházban (Püspökbazár). 

— Munkásokat toboroznak Mezőhegyesre. A gaz-
dasági felügyelőség (városi bérház), felhívja a már 
leszerződött és még leszerződni óhajtó munkáso-
kat, ,akik a mezőhegvesi állami ménesbirtokon 
a cukorrépa munkákra toborzott munkáscsapatban 
részt óhajtanak venni, hogy május 25-ép, szom-
baton délelőtt 9 órakor a gazdasági felügyelőség-
nél jelentkezzenek munkakönyveikkel, ahol az el-
indítás ügyében a csapatba való beosztás meg 
fog történni. Indulás vasárnap délután. A munka 
feltételei ugyanazok, mint amelyekkel a szerző-
dés korábban megköttetett: napi hét kg. buza 
és konvenció. 

Autótaxi 300-as telefonon, olcsóbb leli. Próbília meg! 
x Oüománt vitéz Dóczynál vegyen, Hid-ucca. 821 

ASINGER VARRÓGÉPEK 
még is A L E G J O B B A K I ® 

Stzinpász é s 
Művésszel^ 

Harmónia hangversenyek 
Holnap, vasárnap, este 9-kor a vílághirü Doni 

Kozák Kórus egyetlen hangversenye amerikai tur-
néja előtt. Műsoron Szegeden még elő nem adott ; 
10 műsorszámukon kívül a legnépszerűbb kar-
ének. Egyházi és világi dalok az orosz sajátos 
zene gyöngyei. Jegy 2.50-től. 

Dr. Bárányi áll. eng. zeneiskolájának 2-ik nyil-
vános növendékhangversenye holnap délelőtt fél 
11. Kass. 

A színházi iroda híre! 
Kovács Kató első vendégfellépte ma esle a 

Luxemburg grófjában. Lehár Ferenc egyik leg-
maradandóbb értékű operettjét a Luxemburg 
grófját eleveníti fel ma este a színház. Didiér 
Angéla énekesnő szerepében mint vendég lép fel 
a Szegedről 4 évvel - ezelőtt eltávozott Kovács 
Kató, aki azófa a budapesti Városi Színház szín-
padán aratott értékes sikereket. Kovács Kató fel-
lépései iránt városszerte nagy érdeklődés mutat-
kozik. Partnere a Luxemburg grófjában a cím-
szereplő Tolnay Andor lesz, mis a rendkívül me-
lodikus operett többi főszerepeiben Dayka Margit, 
Páger, Vágó, Egyed Lenke, Arany és Rónai nyúj-
tanak pompás alakításokat. A Luxemburg grófja 
ma este premierbérletben kerül színre. 

Ma délután rendkívül mérsékelt helyárakkal: 
Szupécsárdás. Farkas Imre legújabb operettjét, a 
Szupécsárdás-t ma délután népies előadás kere-
tében, a bemutató elsőrendű szereposztásában, 
rendkívül mérsékelt helyárak mellett mutatja be 
a színház. Főszereplők: Sz. Patkós Irma, Dayka 
Margit, Tolnav, Páger, Vágó, Herczeg, Egyed Len-
ke, Bihari. Utj Giza, Veszely. Helvárak 20 fillér-
től 1 pengő 30 fillérig. 

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Ida 
regénye. Közbejött akadályok miatt vasárnap dél-
után a meghirdetett Szuíamith előadása helyett 
Gárdonyi nagysikerű uj vígjátékát, az Ida regé-
nyé-t mutatja be a szinház ugyancsak mérsékelt 
helyárak mellett. A Szuíamith előadására eddig 
váltott jegyeket kívánságra a színház nappalj pénz-
tára visszaváltja. 

Kovács Kató második fellépte vasárnap este a 
»Szép Helénáiban. A. bérlet. Főszereplők: Ko-
vács Kató, Dayka Margit^ Szórád, Páger, Bihari, 
Herczeg, • Egyed Lenke, Rónai, Szakáts, Veszely. 

A vasárnap délelőtt és délutánra meghirdetett 
aetberhuHáfl) hangversenyek elmaradnak, 


