
Szerdára virradóra Ismét két helyen 
követtek el betörést 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az elmúlt 
éjszaka ismét két helyen dolgoztak betörők. Péter-
nelly József fűszer- és gyarmatáru nagykereskedő-
nek a Maros.ucca 24. számú házban van üzlete 
ét raktára. A szerdára virradó éjszaka ismeretlen 
tettesek felfeszítették a raktárnak a Kálmán-uccára 
néző egyik ablakrácsát és azon keresztül beha-
toltak a helyiségbe, ahonnan 24 kilogram kekszet 
és 4 rud szalámit vittek magukkal. 

A másik betörést a Boldogasszony-sugáruton lévő 

//a/ós cukrászdában követték el. A betörők ál-
kulccsal kinyitották az üzlet redőnyét, a cukrász-
dában pedig a pénztárt feszitették fel. A pénz-
tárban azonban egyetlen fillért sem találtak, mert 
a tulajdonos zárás után nem hagyott pénzt a 
kasszában. A betörők erre nekiestek a cukrász-
süteménykészletnek és alapos pusztítást végeztek. 

A rendőrségnek az a véleménye, hogy ezeket a 
betöréseket is ugyanaz a társaság követi el, amely 
már hetek óta fosztogatja a szegedi üzleteket. 
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A Széchenyi Hozi legközelebbi pompás újdonsága. 

Hirek 
Csütörtök. Róm. kath. Kordula. Pfo-

l / mtmt» testáns Előd. Nap kél 6 óra 27 perc-
kor, nyugszik 5 óra 01 perckor. 

A Somogyi-könyvtár olvasóterme délelőtt 10-től 
12-ig van nyitva vasárnap, ünnepnap kivételével 
A muzeum nyitva délelőtt t l-től délután fél 1 
éráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 
8—1 óráig; könyvkölcsönzés ugyanezen időben. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 59. (Tel. 
1996.) Borbély József, Tisza Lajos-körut 20. (Tel-
2268.) Gerle Jenő, Klauzál-tér 3. (TeL 1359.) Mold-
ván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. Tel. 18-48. Csil-
lag-gyógyszertár, Takáts István, Boldogasssony-su-
gárut 31. Tel. 21-25. Selmeczi Béla, Somonvi-telep. 
TeL 34.25. 

—- Rendelet a gyennekparalizlsea megbetegedé-
sekről. Budapestről jelentik: A népjóléti minisz-
ter rendelete szerint a gyermekbénulásban szen-
vedő egyének lehetőleg kórházba szállitandók és 
hat héten át, a beteggel érintkezők pedig három 
héten át szigorúan elkülőnitendők. A beteg lakása 
és használati tárgyai a zárlat feloldása után fer-
tötlenitendők. 

— Rősrkejek a főispánnál. A Röszkei Ifjúsági 
Egyesület küldöttsége jelent meg szerdán dr. Aig-
ner Károly főispánnáL aldnek átnyújtották az 
egyesület diszelnöki oklevelét. A főispán meleg han-
gon köszönte meg az egyesület elismerését 

— Eltemették Hamza Gézét. Hamza Gézát a sze-
gedi Ítélőtábla hirtelen elhunyt nyugalmazott el-
nökét szerdán délután temették el mély részvét 
mellett a Kárász-ucca 15. számú gyászházból. A 
végtisztességen nagyszámú gyászoló közönség je-
lent meg. Ott voltak dr. Aigner Károly főispán, 
dr. Pálfy József polgármesterhelyettes, a szegedi 
biróság és az ügyészség tagjai testületilég, az egye. 
tem képviselői, a Katolikus Kör elnöke, dr. Be-
recz János és még igen sokan mások. A gyászszer-
tartást G l a t t f e l d e r Gyula csanádi püspök vé-
gezte nagy papi segédletteL A szertartás után dr. 
M u n t y á n István táblai tanácselnök mondott bú-
csúbeszédet, majd hatalmas gyászoló tömeg kisérte 
végig a Kárász-uccán az ujszegedi hidig. Hamza 
Géza holttestét az ujszegedi temetőben helyezték el 
örök nyugalomra. 

— Mezőgazdasági kttöltás Zákányban A Sze. 
ged-Zákányi 48-as Kör október 25-én, vasárnap 
tartja meg szokásos mezőgazdasági kiállítását és 
lóversenyét. A kór dijat kért a várostóL Pálfy 
József polgármesterhelyettes ötven pengőt utalt ki 
erre a célra. 

— Adakozások Horthy Miklósáé segélyakciójára. 
A főispáni hivatalban kitett gyüjtőiven a kor-
mányzó felesége által megindított segélyakció cél-
jaira mai napon a kővetkezők adakoztak: dr. 
Aigner Károly 100, Pick-szalámigyár 100, dr. Már-
ton József 12 pengő. 

KorMA Most Szerda, eaülortök 
Kizárólag C S a k lelnőlteknekl 

Francia bohózatest 
Nagy kúton.C*er«lJUnk leleaéget.Nász-

óllzaka h&imasban. 
Elfeditek wí O es tel O órakor kezdadnek 

Milyen leszállított helvárak! 20 f.-töl 80 fillérig 

és Művészet 
Harmónia hangversenyek 

Dr. Bárányi—Szatmári kétzongorás hangveree. 
nye november 5-ikén rendkívül érdekes és vá l tó 
zatos műsorral. Jegy 1—5 P-ért Belvárosi Mozi 
és Délmagyarország pénztárainál. Tisza 8. 

Guglielmetli Anni Mária világhírű koloratmU 
diva ária és dalestje november 12. Harmónia IL 
bérlet. Belvárosi Mozi 9 óra. Ülőhely 2 pengőtőL 

Meghűlésnél, nátháiéinál, mandolalobnál, 
torokgyulladásnál, valamint idegfájdalmaknál 
é« szaogalésnél naponta fél pohár természetes 
„Ferenc József' keserűvíz rendes gyomor-
és bélmOködési biztosit. Enyetemi orvos-
tanárok véleménye szerint a Ferenc JÓZSCl 
viz hatása gyors, kellemes és megbízható. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és ifiszerfizletekben kapható. B.I 

— A IfiBoltófőparancsnok Jubileuma A Szegedi 
Tűzoltó Testületek Szövetsége október 2^én, va-
sárnap délután 3 órakor a központi tűzoltólak-
tanya udvarán zárógyakorlat keretében ünnepli 
meg a Szeged városi hivatásos és önkéntes tűz-
oltótestület főparancsnoka, P a p p Ferenc tőrvény-
hatósági tűzrendésze ti felügyelő 30 éves tűzoltói 
szolgálatának jubileumát Az ünnepély sorrendje 
a következő: 1. Tőmlőfektetési gyakorlatok, Kecs-
kés-telepi' önkéntes Tűzoltóság. 2. Mozdonyfecs-
kendő ötös iskola és gyorsszerelés szegedi ön-
kéntes Tűzoltók. 3. Angol dugólétra iskola és gyors-
szerelés, Somogyi-telepi önkéntes Tűzoltók. 4. Moz. 
donyfecskendő kilences iskola és gyorsszerelés, sze. 
gedi önkéntes Tűzoltók. 5. Gépezetes tolólétrák 
szerelése^ szegedi Hivatásos Tűzoltóság. 6. Gráci 
dugólétra iskola és gyorsszerelése, szegedi önkén-
tes Tűzoltó Testület 7. Mászás horoglétrávaL sze-
gedi hivatásos tűzoltó testület 8. Mátrai-féle ke-
rekes aggregát és angol dugólétra együttes szere-
lése, Somogyi-telepi önkéntes Tűzoltó Testület 9. 
Mentőt ömlő szerelése, felhatolás kihuzós 
létrán át, szegedi hivatásos tűzoltótestület 10. Csa-
patok felállítása XXX. éves szolgálati érem átadá-
sa Papp Ferenc tüzoltófőparancsnoknak. Üdvözlő 
szavak, mondja dr. Pálfy József h. polgármester. 
11. A legszorgalmasabb három önkéntes tűzoltó 
megjutalmazása- 12. Díszmenet. 

— Térzene. A Hunyadi János 9. honvédgyalog-
ezred ezredzenekara csütörtökön délután 5 őrdtól 
6 óráig a Széchenyi-téren térzenét tart 

— TenyészáHatvizsgálatok Szegeden. A város 
gazdasági ügyosztálya november 9. és 12. között 
tartja meg a város kül- és belterületen a tenyész-
álktvízsgálatokat állategészségügyi és fajtisztasági 
szempontból. November 9-én a rókusi vásárté-
ren, Szatymazon, Felsőtanyán, Balástyán és Csen-
gelén, 10-én Újszegeden, Alsóvároson, Szentmihály. 
telken és Rőszkén, 11-én Bábakeresztnél, Domaszé-
ken, Fodor-tanyán, Lengyelkápolnán, Vágó-tanyán 
és Ruzsajáráson, 12-én pedig a Kossuth-kutnál, 
Alsóközponton, Várostanyán, Atokházán lesz a vizs-
gálat 

x Bútorokat csak Kertésznél i Feketesas <ucca. 

— Kullurest. A MIEFHOE ezídei második kul-
turestjét tegnap este rendezte meg nagy érdeklő-
dés mellett A kultarestén dr. B o k o r Gyula tar. 
tott nívós előadást az akaratszabadságról és 
K r a u s z Ferenc ismertette a psychoanalisis alap. 
fogalmait Az előadásokat érdekes vita követte. 

x Kérjen mindenütt Gergely kalnikfüoukorkát. 

— K « betarts Tápén. Tegnapra virradó éjjel 
N é m e t h András füszerüzletét és K l e i n Béla 
borbélyüzletét ismeretlen tettes Tápén feltörte. Né- ! 
meth András üzletéből 75 pengő készpénzt és 
élelmiszert, Klein Béla borbélyüzletéből -4$ pengő 
értékű borotvát, zsebórát és egyéb tárgyaival vitt ; 
eL A nyomozás megindult. j 

A színházi iroda hirei 
Ma két előadást lart a szinház. Délután rend-

kivül mérsékelt helyárak mellett az idei szezon 
legnagyobb vigjátéksikere: a Csodadoktor, este pe. 
dig Fodor László grandiózus vígjátéka: az Ékszer, 
rablás a Váci uceábnn van műsoron, Kondor ibo. 
lyával a női főszerepben. 

Péntek'őt kezdve minden este Newyork szépe. 
Szenzációs kiállítás, ragyogó láncok, pazar kosztü-
mök, pompás muzsika, tüneményes gőrlcsoportotc. 
Vérbeli operettrevfl. 

A nézőtér állandóan fűtve van 

Titkos Ilona vmdégfellépései: 

Hétfőn: Meddig fogsz szeretni. 

Kedden: Dr. Szabó Juci 
Titkos Ilona vendégfellépésein a helyárak 20 

százalékkal fel lesznek emelve. Köztisztviselői ked-
vezmények ráfizetéssel érvényesek. A jegyek árust, 
tását a szinház nappali pénztára megkezdte. 

Nézőtér kellemesen fűtve van 

S Z Í N L A P 
Csütörtökön este 8 Órakor 

Ékszerrablás a' Váccl uccában. Vígjáték 3 felvo-
násban. Irta Fodor László- Rendezi Czobor Imre, 
Személyek: Marianne Kondor Ibolya, A báró AJ. 
tay K. Andor, A rabló Lázár Tihamér, Teri Báni 
Klári, A gróf Vágó Arthur, Detektiv Zilahy Pál, 
Csuka Marinkovics Sebő, Hollánder Herczeg Vil-
mos, Pista L. Fülöp Sándor, Detektivfelügyelő Ko. 
vács Emő, Sajó Tompa László, Szobaleány. G. Ba. 

gossy Mária. 

E. Schatz Magda fiizőszalonfa 
Dugonics ucca 3. fazt 9. 99 Telefon 14-30 

G o m b l u k k ö t é s (géppel) 
minden anyagra N I T S O V 1 T S , Iskola u 25. 32T 

Iskolai kézimunkák 
elörajzol&sok najgy választékban, lejyszebb kivitelben leszállított 
olcsó áron S « . F á y Margit kézimnnkaüzletében, Kigyó n. 5. 

A Délmagyarország kölcsön-
könyvtárában az előfizetési díj: 
a Délmagyarország előfizetői részére havonhint 
1 pengő, monkáselfiflzetfiknek hetenhint 16 fillér, 
mindenki m i s részére havonkint 1.60 pengő. 

fontos Budapestre 
utazók részére!!! 

Szómon mea o 

nmm szállóban 
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Berlini icr 7 (Nuagounói) 

Budapest legjobb helyén fekvő 

modern szállója. 
Lift. Központi fűtés. Hideg és meleg 
folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. 

Kávéház-étterem. a 

Szobák 4 50, Pensió 8-tól. 

Egyágyasnál 10%, kétágyasnál 20% 

engedmény 
»i !up cxfizelői ós olvadói részére. 


