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Pollák Testvérek 
kelengyetizletében 

Ka'ász szolvény érvényes 

Híreik 
- A DMKB Igazgatósig! fllés«. A Délmagyar-

országi Közművelődési Egyesölet igazgatósága és 
elnöki tanácsa csütörtökön délután 6 órakor tart-
ja ülését tanácstermében (Boldogasszony-sugárut 
2.). Az ülésre az igazgatóság és elnöki tanács tag-
jait azzal a figyelmeztetéssel hívja meg az elnök-
ség, hogy az ülés a megjelentek számára való te-
kintet nélkül határozatképes lesz. 

— Dr. Vidakovics Karailióné temetése. Szer-
dán délután temették a Szentháromság-ucca 
14. szám alatti gyászházból dr. V i d a k o v i c s 
Kamillónak, a szegedi egyetem sebészprofesz-
szorának feleségét, aki hétfőn hosszas szenve-
dés után 38 éves korában meghalt. A temetési 
szertartást R a s k ó Sándor főesperes, belvárosi 

Elébános végezte, majd az énekkar gyászdalo-
at adott elő. A temetésen nagy gyászoló kö-

zönség jelent meg. ott volt az egyetemi orvosi 
kar, a sebészeti klinika személyzete és még igen 
sokan a város társadalmának minden ütegé-
ből. A temetési szertartás után a gyászházból 
Vidakovics Kamiiióné koporsóját a belvárosi 
temetőbe vitték és ott helyezték örök nyuga-
lomra. 

készttéi* 
javítása Elsőrendű kárpitosmunkák J 

S Z E D R E S I N E L 
Szent Mihály uooa 1. (Fodor u. sarok.') 

— ELÖADASOK. A Ferenc József Tudomány-
egyetem Barátainak Egyesülete csütörtökön dél-
után 6 órakor az egyetem aulájában szabadegyete-
mi előadást tart. Előad dr. Mész&ros Gyula, a 
Műemlékek' Országos Bizottságának főtitkára, meg-
hívott egyetemi előadó „Egy elfelejtett világbiroda-
lom Kisázsiában Kr. e. a 2,-ik évezredben" cimmel. 
Belépés díjtalan. — G r a n d j e a n Georges francia 
iró, aki huzamos ideig Kinában tartózkodott és az 
ottani társadalmi viszonyokat tanulmányozta, a 
kinaiak életére, szokásaira vonatkozó megállapítá-
sait ismerteti szombaton este 6 órakor tartandó 
francia nyelvű előadás keretében. Az előadásra a 
Ferenc József Tudományegyetem Földrajzi Inté-
zete minden érdeklődőt szívesen lát. Az előadás 
cime: „Le Nenuphar Blanc", a „Fehér lótusz"; ez 
a neve a legnagyobb kínai titkos társaságnak. Az 
előadást a bölcsészeti kar nagytermében tartják 
meg, a belépés díjtalan. Az előadó már napokkal 
ezelőtt Szegedre érkezett és a város idegenforgal-
mi hivatalának segítségével járja be a szegedi ta-
nyavilágot. — A „Wizo" — Palesztináért dolgozó 
nők világszövetsége — 27-én, vasárnap délután fél 
5 órakor nagygyűlést rendez a zsidó hitközség 
dísztermében. Érdeklődőket szívesen lát a szer-
vezőbizottság. 
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— Vasmunkások szakmai gyűlése. A Ma-
gyarországi Vas- és Fémmunkások Szövetsége 
szegcdi csoportja csütörtökön este 7 órakor a 
Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.1 szakmai 
gyűlést tart, amelyen a 48 órás munkahét és a 
minimális munkabérek megállapítása ügyében 
kifidott kormányrendeleteket L á j e r Dezső, a 
szövetség célját, a szervezkedés fontosságát, a 
vas- és fémipari munkásság gazdasági helvze-
tél C s a p ó Sámuel szövetségi főtitkár ismer-
teti. 

— Tlalálozás. D é m a n d Frigyes, az egykori 
Központi Bank volt igazgatója 56 éves korában 
hosszas betegség után elhunyt. Temetése csütörtök 
délelőtt 10 órakor 

— A Pr. Pajor szanatórium és viz«ryóíylnté*«>t 
Budapest, VIII , Vas-u 17. szív és érbetegséehen 
szenvedők részére szivállomást létesített Az ősz 
szes diagnosztikai (Elektrokardiograph, Böntgen. 
laboratórium, a sziv munkabírásának megállapi-
incfi stb.) és theraplaf eljárások (szénsavas és 
oxvgén fürdők, légzési gyakorlatok, tökéletesen 
berendezett Zander gyógytorna, speciális diéták 
stb.) Szakszerű vezetés és felügyelet. Az intézet 
többi (sebészet, belgyógyászat, urologia, szülészet 
ís nőgyógyászat, szemészet stb.) osztályai mo-
dernizálva működnek. Szanatóriumi és kórházi 
osztályok mérsékelt árakon napi 8 pengőtől 

— Földi Mihály; A h á z a s p á r — Délma-
gyarország kölcsönkönyvtár. 

— A gyomorfájás, gyomornyomás, bélsár-
pangás, alhasi vérbőség, nagyfokú erjedés, 
rossz emésztés, fehér nyelvlepedék, kábultság, 
fülzúgás, halvány arcszín, migrén, kedvetlen-
ség a természetes „Ferenc József keserűvíz 
használata által igen sok esetben hamarosan 
elmúlik. Az orvosi világ azért nyilatkozik a 
legnagyobb elismeréssel a magyar Ferenc Jó-
zsef vizről, mert hatása izgékony bélrendsze-
rü egyéneknél is megbízható és rendkívül eny-
he-

— Házassá«. Weisa Lili Szeged, Stári Antal 
Novibecse f. hó 28-án házasságot kötnek. (Min-
den külön értesítés helyett.) 

x Márkus fűszer, esemege, Kigyó-ucca. 

— A romlott húsáru. A szegedi belgyógyá-
szati klinikára beszállították L e n c s á n s z k y 
Dezső 25 esztendős kádársegédet, aki romlott 
hentesárutól súlyosan megbetegedett. Lencsán-
szky elmondotta, hogy az egyik hentesüzletben 
vásároltatta a hentesárut vacsorára. Nem sok-
kal vacsora után heves görcsöket érzett, láza 
lett, ugy, hogy a mentőket kellett kihivatni, 
akik a klinikára vitték. A klinika megállapí-
tása szerint romlott hentesáru okozta a kádár-
segéd rosszullétét. A rendőrség nyomozást in-
dított. 

— Katalin-bál. A Foederatlo Emericana szege-

di kerülete által rendezendő „Katalin-bál" iroda-

helyiségét a Katolikus Házban (Dugonics-tér 12.) 

állították fel. Hivatalos órák hétköznapokon dél-

előtt 11—fél 1-lg, délután 4—5-ig. (Telefon 28-50.) 

x Cserép Sándor szűcsmester Horváth M.-u. 7. 

DIVAT MARADÉKOK 
ÁRUSÍTÁSA 

Dugonics-tér 5 sz. alatt 
— A Pusztaszeri ArpAd Egyesület november 

9-én tartja a Hági-étteremben az Árpád serlegva-
csorát. Az est ünnepi szónoka dr D i 11 r ó i Gá-
bor rektor. 

- SZEGEDI POTYAUTASOKAT FOGTAK 
AZ OROSHÁZI SZEMÉLYVONAT TETEJÉN. 
A/ orosházi rendőrség szerdán értesítette a 
rendőrséget, hogy Szegedről a reggeli személy-
vonattal Orosházára érkezett két szegedi fiatal-
ember, B e r n á t István Ujsoraogyi-telep 46. 
és K a k a s Pál Róka-ucca 6. szám alatti lakos. 
A fiatalemberek azonban nem a vonat belsejé-
ben, szabályosan megváltott jeggyel utaztak, 
hanem a vonat tetején, jegv nélkül. Szegeden 
szöktek fel a vonat tetejére és sikerült Oroshá-
záig eljutniok, ahol az állomáson ügyeletet tel-
jesítő rendőr felfedezte és elfogta őket. A két 
fiatalember elmondotta, hogy nem töri semmi 
rosszban a fejét. Azért utaztak jegy nélkül a 
vonat tetején, mert nem volt jegyre pénzük. 
Szegeden nem kaptak munkát, elhatározták, 
hogv másfelé próbálnak szerencsét. Az orosházi 
rendőrség gyanúsnak találta a két fiatalem-
bert, őrizetbe vette őket és azt kérte a szegedi 
rendőrségtől, hogy nyomozzon a potyautasok 
előélete után. 

Szeéetfl leftniiegijtet 
november 10-én 
a TISZA szálló nagytermében 

tfttdíonqcem 
tcüdéintánt 

rendez. 

— Tűz Somogyi-telepen. Szerdán este 10 óra 
tájban Somogyi-telepről tüzet jelzett a torony-
őrség. A tűzoltók nagy készültséggel vonultak 
ki a Somogyi-telepre, ahol a IX. ucca 547. szám 
alatti ház padlásáról törtek elő a lángok. A 
lángokat rövid idő alatt elfojtották. A vizsgá-
lat arra a megállapításra jutott, hogy a tüzet 
valószínűleg gyújtogatás okozta. A nyomozás 
megindult. 

és Müvé&sz&t 
H E T I M Ű S O R : 

Csütörtökön délután: Viktória. Operett. Kato-
naelőadás. Filléres helyárak. 

Csütörtökön este: Á vallomás. Bérletszünet. 
Pénteken este: Szépségkirálynő. Operettujdon 

ság. Páratlanbérlet 4. 
Szombaton délután: Aki mer, az nyer. 
Szombaton este: Szépségkirálynő. Operettuj-

donság. Párosbérlet 4. 
Vasárnap délután: Cirkuszhercegnő. Mérsékelt 

helyárak. Délutáni bérlet 8. 
Vasárnap este: Szépségkirálynő. Bérletszünet 
Hétfőn este: Pillangókisasszony. Operaest. Mér-

sékelten felemelt helyárak. Donay Livia, Rössler 
Endre, Lendvay Andor felléptével. 

Jegyek a hét minden etőadására a 

DELMBGYARORSZÁG 
Aradi-uccai kiadóhivatalában 

Telefon 15—06 

A színházi irodd hirei 
Rössler Endre hétfőn este a „Pillangó kisasi-

szony"-ban lép lel. Jegyek már válthatók. 
Ma délután „Viktória". Ábrahám Pál világhírű 

operettje kerül színre Erényi Böskével a címsze-
repben. Filléres helyáru katonaelőadás. 

„A vallomás'', az „írja hadnagy'' szerzőjének 
szenzációs szinmüve ma este utoljára Keresztessy 
Máriával a főszerepben. 

Pillangó kisasszony! Első operaest. Hétfőn. 
A „Szépségkirálynő" péntek esti premierje nagy 

meglepetéseket hoz. Ez a modern operett muzsi-
kájával, humorával, szereplőivel, tánoaival és ki-
áll itásával a legnagyobb sikerre tart igényt. 

„Aki mer, az nyer" szombaton délután fillére» 
helyárakkal. 

Madame Butterfly: Dobay Livia. A hétfői ope-
raelőadáson a budapesti Operaház kiváló művész-
nője, Dobay Livia énekli Madame Butterfly szere-
pét. A fiatal énekesnő ebben a szerepben rendkí-
vüli sikert ért el a legutóbbi operaházi felújításon. 
— A „Magyar Hirlap" igy irt: „...Mindenekelőtt a 
címszereplő Dobay Livia produkciója meglepő és 
szenzációs..." A „Budapesti Hirlap": „... Az Ope-
raház Dobay Líviában megtalálta a „Pillangó kis-
asszony" méltó megszemélyesítőjét. Zeneileg, szi-
nészileg, bámulatos munkát végzett, minden egyes 
jelenetet aprólékosan kidolgozott, mozdulatai, 
énekfrázisai szerepéből következtek 

HARMÓNIA HANGVERSENY 
A Tisza dísztermében fél 9 órakor 

Piatiqorsky holnap 
Jegy DélmagyarországnáL 

F i l m , rádió 
Budapest I. 12.05: Cigányzene. 13: Zongora. 11 

óra 30: Jazz 18.15: Ortutay Gyula előadása. 18.45: 
Ének. 19.40: Erdős Vera tárogatózik..20.06: A Vá-
rosi Színházból Én és a kisöcsém közvetítése. SS 
óra 40: Hanglemezek. 0.06: Hirek. 

Budapest II. 17.05: Cigánydalok. 18.50: Előadás. 
1945: Babits Mihály előadása. 20.05: Harmonika-
kettős. 20.35: Hirek. 21: Cigányzene. 

Külföld. Wien. 19.20: Ünnepi hangverseny. >— 
Roma. 20.50: Opera. — Frankfurt 24: ÉjjeH hang-
verseny. 


