
6 D E L M A O Y A R O R S Z A Q 191» november 11. 

— Előadások Olaszországról a Dugonics-
Társaságban. A Dugonics-Táriaság a legkö-
zelebbi vasárnap, november 15-én délalán 4 
érakor • városháza közgyűlési termében nyil-
vános felolvasó-ülést tart a követkelő műsor-
ral: dr. Csengery János: Itdlia/drds, Itállalálás 
és Móra Ferenc: Olasz mozaik. 

A Szegedi Lloyd Társnlat f. hó 14 én 
este 8 es fel órakor u] helyiségeiben székház-
avató vacsorát render. A részvétel folyó hó 
12-ének d. u. 6 órájáig jelentendő be a társu-
lati titkárnál levő iv aláirása utján. m 

— Tanulmányát a kisvasút ügyében. A 
polgármester Berzeaezey Domokos műszaki fő-
tanácsos társaiágában szerda délután utazik el 
Nyíregyházára, hogy ott a gazdasági vasutat, 
annak építési rendszerét és berendezéseit ta-
nulmányozza. A tanulmányi kirándulás értesü-
lésünk szerint három napig tart és célja, hogy 
az alsótanyai kisvasút tavasszal meginduló épí-
téséöez szükséges gyakorlati adatokat ét ta-
pasztalatokat megszerezze a város. 

Corbelar Qamllla zongoraművésznő, oki. 
tanár, Szent György ucca 10, földszinl 2. Elő-
készítés az akadémiára. m 

A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövet-
sége telbivja Szeged város közönségének figyel-
mét a szeged-vidéki méhészek által f. hó 14-én 
és 15-én, szombaton és vasárnap a MANSz 
leánygimnáziumi he yiségében rendezendő, méz-, 
gyümölcsfa- és krizantémkiállitásra és a szom-
bat délután 6 órakor tartandó műsoros elő-
adásra. Kéri á köiönséget és kereskedőket, hogy 
téli mézszükségleiüket a kiállítással kapcsolatos 
mézvdsdron szerezzék be, mert ott a legtisztább 
és legolcsóbb mézet fog|ák kapni. A belépti 
díj felnőtteknek ötezer, gyermekeknek ezer ko 
rona. Saját kanállal ingyen mézkóstoló és utina 
szavazás. A MANSz vezetősége felszólítja egy-
ben a tagokat, hogy a roézkiállitással kapcso-
latos ház arlási kiállításon készítményeikkel — 
befőtt, gyümölcs, sajt, lekvár, gyúrt tészták, 
szappan stb. — minél számosabban vegye- I 
nek részt. so? 

— Időjárás. A Meteorologlal Intézet jelentése: 
Hazánkban az idő megtartotta esős jellegét, na 
gyobb esők azonban inkább csak a nyugati ré-
szeken voltak. Komlósban 30, Kaposvárott 28, 
Siófokon 16, Högyészen 14 és Ercsin 14 m/m. 
Kaposvárról heves zivatart jelentettek, a hőmér-
séklet a délnyugati légáramlással emelkedett, 
maximum 17 Celzlus lokof, minimum többnyire 
8-10 Celzlus fok. Jóslat: Jobbára felhős Idő, 
kevesebb esővel ¿s lényegtelen változással. 

Varrógépek javítása lelkiismeretesen és leg-
olcsóbban Singer Co. Varrógép R.-T.-nál, 
Szeged, Kárász ucca 1. sz. 

— A szabadegyetemi előadások rendjén folyó hó 
12-én (csütörtökön) este 6 órakor az egyetem aulájában 
dr. Imre Sándor egyetemi ny. r. tanár ad elő a Nemzet-
nevelésről. A rendkívül tanulságosnak ígérkező elő-
adásra felhívjuk a közönség figyelmét. Belépődíj 500U 
korona, tanulóknak 2000 korona. 

Friss aóshering és sajtok Mihályinál. sos 
— A vörheny elleni védekezés uj módja. 

Az amerikai Oick-házaspár eljárást fódözött tel, 
amelynek segítségével meg lehet állapítani, hogy 
mely gyermekek hajlamosak a veszedelmes vör-
henybetegségre. Ezeket azután külön védőoltással 
mentik meg hosszabb időre a vörhenytől. A 
kísérletekhez szükséges anyagi támogatást a 
Rockefeller-alapitványpénzen Budapesten fen tar-
tott Egészségügyi Reformiroda adja. A kísérletek-
től, amelyek vidéki városokban is folynak, a 
magyarországi gyermekhalandóság csökkentés ére 
nagy eredményeket várnak. 

HAzlurakt Kétszobás komplett lakást (Nagy-
körúton belűi) keresek. Lelépés nélkül migas 
házbért fizetek. Levelek és ajánlatok Iikola 
uccal Hirdetőbe. mhi6 

OICBÖ fürdőkádak, gyermek és ülökádak 
Fogel Edénél, Takaréktár ucca 8. 
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— A ;il. számú adófelszólamlásí bizottság 
tárgyalásai. A városháza bizottsági termében mü-
ködö II. számú adófelszólamlásí bizottság szerdán 
és csütörtökön az alábbi adófizető polgárok fel 
szólalásaií tárgyalja: 1925. évi november 11-én, 
szerdán: Jákob Péter Mars-tér 11., Mezei Tivadar 
Kossuth Lajos sugárut 49., Tóth András Csongrádi 
sugárut 44, Katz Sándor Zákány ucca 19., Kor 
ponal Ferenc Katona ucca 71., Péter Sebestyén 
Boldogasszony sugárut 43., Steiner Miklós Rákúczi 
ucca 13., Szélen Simon Veresács ucca 18., Fekete 
Nándor Kálvária ucca 44., Gácsér Ferenc Rákóczi 
ucca 53., Fóhsz János Kálvária ucca 30., borbélyok; 
Kovács Vilmos Dugonics-tér 25., bőröndkészítő -, 
Gazda József Hajnal ucca 52., Bartha Béla Lugas 
ucca 9., Hajdú József Hobiárt basa ucca 51., 
Lázity Z3ivó Somogyi-telep 10., Mayer Péter Róna 
ucca 23, Balogh Jánosné Üstökös ucca 10., Becker 
Józsel Zoltán ucca 10., Biszterszky Lajos Teréz 
ucca 27., Czente István Üstökös ucca 13., 
özv. Hirháger Andrásné Ősz ucca 9., Klein János 
Pulc ucca 23., Kovács Péter Szatymaz ucca 5., 
Perger György Dimjanics ucca 23., Susula Antal 
Zoltán ucca 16., Huszta József Rákóczi ucca 33., 
Khálesz József Somogyi-telep 410., Stumpf Mihály 
Árva ucca 15 , Takács Mihály Csongrádi sugárut 
73, Virág András Árviz ucca 39., Szabados József 
Petőíi Sándor sugárut 33, Póleu János Alkony 
ucca 10/b., Plutzer Lajos Kereszt ucca 24., Márzsa 
János Gyártelep 8., cipészek. — 1925 november 
12 én, csütörlökön: Roska Demeter Gém ucca 17., 
Zirnányi Béla Csuka ucca 15., Csorna Lajos Kos-
suth Lajos sugárut 73., Lovászi Ferenc Hétvezér 
ucca 4, Lévai Mihály Móra ucca 7., Zirkel Henrik 
Remény ucca 15, Bogyó István Ósz ucca 51, 
Dobó Antal Ősz urca 29., Lulla Antal Pulc ucca 
32., Mayer Ferenc Ősz ucca 43., Munkácsi Sándor 
ősz ucca 36.. Nagy Pál Hétvezér ucca 49., Né-
meth István Átvíz ucca 47., Németh István Hét-
vezér ucca 58., Pelrl Illés Tündér ucca 9., Schusz-
ter Kristóf ősz ucca 5., Takács Vince Zákány 
ucca 25., özv. Balogh Lajosné Délibáb ucca 29, 
Metzger Gyula Bécsi körút 26., Bódi Lajos Hét-
vezér ucca 27., Busa Pál Üstökös ucca 5., Sallai 
József Rigó ucca 21., Karsaí András Kossuth Lajos 
sugárut 51., Tűlkös Kálmán Veresács ucca 18„ 
Balogh László Kossuth Lajos sugárut 71., Nagy 
Ferenc Vasasszentpéter ucca 5., Stefándel Henrik 
Pacsirta ucca 16., Maczélkó Lajos Párisí-körut 9., 
Huszár János Petőfi Sándor sugárut 45., Ottlik 
Lajos Teréz ucca 44., Piski Ferenc Teréz ucca 14., 
ifj. Metzger Péter Szivárvány ucca 18., Metzger 
Péter Bécsi-körút 26., Némedy Ferenc Gizella tér 
4., cipészek. 

— Lezárták az alsóközponti müut alsó 
szakaszát. Az Alsóközpont fele vezető müut első 
szakaszát, amely a Repülő tértől a Bába keresztig 
terjed, néhány napra lezáratta a polgármester. Az 
ut lejáratásának az az oka, hogy az útügyi ható-
ság teljes apparátussal megkezdte az ut javitását. 
Hatvan munkást rendellek ki a helyszínre és ki-
szállították a gőzhengert is. Ameddig az ut javí-
tása tart, a lezárt szakaszon a kocsik nem közle-
kedhetnek. 

Tulipán- és jácinthagymák Mihályinál, ¡¡os 

Az a hal atlanul msleg ünneplés és 
siker, amely a Péntek este cimu Szomory 
tegnapi előadásait kisérte, mely főleg Szuchányi 
Eri, a klasszikus tánemüvésznönek és Rafháihy 
Vilmos, a Renaíssince Szinház fiatal és kiváló 
tagjának szólt, arra késztette a Korzó Mozi 
igazgstóiágát, hogy a film előadásait szerdára 
is meghosszabbítsa. Siomory drámájának szép-
ségeit csak emelték Szuchányi és Rajháthy 
művészete. Szuchányi Évi szépiége és művé-
szete legutolsó ittléte óta nagyot fejlődött és 
mostani vendégszereplés alkalmából a szép-
számú előkelő közönség igen melejren ünne 
pelte. RjJháthy, aki Simonyi Máriávil és Somlay 
Artúrral számotlevő sikereket ért el a budapesti 
Renaiasanceban, igen kellemes orgánum és 
izép férfias alak a színpadon. Ma, szerdán • 
azonban csak Rajháthy fog fe fépni, mert Szu 
chányi Évit szerződése Bécibe szólítja. 

— Kárt csinált, öngyilkos hit. Orosházá-
ról jelentik: Imri Erzsébet 25 éves cseléd-
leányt gazdasszonya egy eltörött tányér miatt 
megpirongatta. A leány elkeseredésében a ku'ba 
ugrott és meghalt. Levelet hagyott hátra, amely-
ben ezeket Írja: .Kárt csináltam, nagy vigyá-
zatlanság volt tőlem, nem viselhetem el él»s, 
tudasiák testvéremmel." 

Varrás és mflhimzési tanfolyam Singer varrógépen 
díjtalanul nyerhető, a Singer varrógép részv. társ. újonnan 
megnyilt fióküzletében, Szeged, Kárász ucca 1. szám. 

gVIzvezeték javítások és átalaki ások Fekete 
a él Kossutn Lajos sugárut 25. Telelőn 10—72. 

Megjelenik a Művészeti Lexikon. Megrendel-
hető a Délmagyarország kiadóhivatalában 
(Dugonics tér 11. Telefon 306). Hitelképes 
egyének részletfizetésre Is megkaphatják, ter-
mészetesen az eredeti árban. 

— Akasztott embere talaltaka ktcskeméti 
városháza kupolájában. Kecskemétről jelentik: 
A városháza baloldali kupoláiénak festése köz-
ben a munkások a kupola gerendájára akasztva 
egy eltorzult arca holttestet találtak, ugy hogy 
a festőmunkások hanyatt-homlok menekültek a 
kísérteties jelenség elöl. A rendőrség meg-
állapította, hogy az öngyilkos Kovács Lajoi, 
aki husz éve áll az építészeti osztály szolgála-
tában. A város szenzációja az a csodálatos 
véletlen, hogy éppen tegnap jártak ebben a 
kupolában husz év óta először, meri igy köny-
nyen megeshetett volna, hogy Kovács holtteste 
husz évig lógott volna a gerendán. A holttestet 
a bonctani intézetbe szállították, ahol meg fog-
ják állapítani, hogy mikor követte el Kovác« 
az öngyilkosságot. 

Dinnyés Ferenc képkiállitását a „Kass" 
halljában tovább folytatja. Megtekinthető nov. 
15-ig, naponta d. e 10—l-ig, d. u, 3—7-ig. 
Képek részletfizetésre is kaphatók, 

Mihályi fflsierüzlcte elsőrendű beszerzési forrás. 

— A szegedi ács életvaszelyas balesete 
Orosházán. Orosházáról jelentik: Lepár István 
25 éves szegedi ácsmeiter vasárnap délután 6 
órakor ittas állapotban beugrott a Békéscsaba 
felé induló személyvonatba. A vonatban tudta 
meg, hogy nem Szeged felé megy, mire kiug-
rott a vonalból és eszméletlenül lerült el a 
földön. Hétfőn reggel találta meg a 62. számú 
őrház őre eszméletlen állapotban. A járási tiszti-
ervos megállapított«, hogy Ltpár fején két nyi-
tott seb van, amely piszokkal és homokkal 
van telve, azonkívül suyos agyrázkódást i* 
szenvedett. Btszáililották a szegedi kórházb», 
az orvosok véleménye szerint menthetetlen. 

Singer varrógépek a legjobbak, részletfizetésre 
ismét kaphatók kizárólag a Singer varrógép részv. társ, 
újonnan megnyilt fióküzletében Szeged, Kárász u. 1. sz. 

A „Hindid-posta vlsszforgalma Szeged-
ről Budapesire is megindult. A csomagok por-
tója ugy a feladásnál, mint a címzetteknél fizet-
hető. Nagyobb tételeket háznál is átveszünk. 
„Express" Nemzetközi Szállítmányozási Rt., 
Kárasz és Köles ;y ucca sarok. Telefon 12—90. 

— A szüleitől elhagyott gyermek halála. 
Debrecenből jelentik: Kóvér Elek hajdúböször-
ményi malomtulajdonos a mult évben a feleségé-
vel elutazott és két éves Csaba nevQ fiukat 
a cselédre hagyták. Nagymosás következtében 
az udvaron hagyott marólugos edényből a kisfiú 
ivott és három heti szenvedés után meghalt. A 
törvényszék Fehér Sándorné mosónőt három hó-
napi és a cselédet kél hónapi fogházra Ítélte gon-
datlanságból okozott emberölés miatt. Az itélet 
jogerős. 

Révész tánciskolájában (Tisza-szálló I.em.) 
november hó 1-től uj tanfolyamok kezdődnek. 
Felnőitek részére rste 8-10 óráig, diákok ré-
szére d. u. 6—8 ig. Külön csoporlok, magán-
órák egész nap. Jelentkezés d. u. 6 órától. 

Megérkeztek a legújabb őszi-téli női modell 
felöltök, divatkabátok, szőrmekabátok, bundák 
és boák. Kabát, kosztüm és ruhakelmék slb. Mér-
ték szerint készülnek kabátok és kosztümök. 
Elsőrangú kivitel, olcsó árakl Remény iné divat-
áruháza Szeged, Széchenyi tér 2. Főposta melle t. 

Ö z v . H E G Y E S P É T E R N É 
kész nöi-, gyermekruha és röfósáruháza 

KÁIXAY ALBERT (HID) UCCA 2. 
Kész nSt és oyermekruhék, valamint ríSfSaóruk 

l e go l c s óbb beszerzés i for rása . 

H á z r a é s f ö l d r e h03Bzabb kölC8üniiket is 
olcsó kamatra folyósítunk. 

Rövid lejáratú kölcsönök ?0?ySatnak. 
Veszünk kéníjszerkölcsön kölvéntjekei. 

Szeged 
Áru és Ingatlanbank Részvény társaséi 
ed, Tisza Lajos körút 77a Telefonszám 15—54, 

F i g y e l e m I 
Elsőrendű hóas i a s s i r 2 9 ezerért, mindennemű 
fűszer és élelmiszer mérsékelt sron kapható. sm 
RÉBL JÓZSEF Temesvári körút 8. (volt ótott boltja) 

i WZ" A fekete FAIRBANKS 
nagy filmje csütörtöktől a 1 
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